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Bevezetés  Oldal 1 

 

Bevezetés, a dokumentum célja 

 

A vízhiány és az aszály (a jelenségek definícióinak értelmezésére később hosszabban 

kitérünk) jelensége egyre nagyobb kihívást jelent, mind nemzetközi, mind hazai szinten. 

Ugyan a klímaváltozás jelenségével kapcsolatban még mindig vannak szkeptikusok, a 

természeti folyamatokban bekövetkezett változások egyre inkább sürgetik a döntéshozók 

mielőbbi határozott fellépését. Függetlenül a változások megítélésétől, a szélsőséges időjárási 

helyzetek valamint ezek következményeinek (vízhiány, aszály, árvíz, belvíz, települési 

vízgazdálkodási szélsőségek) gyakorisága és tartóssága nőtt, tovább súlyosbítva a kedvezőtlen 

hatásokat. Az 1990-es évektől nyilvánvalóvá vált, hogy egyre több olyan esemény következik 

be, amelynek hatása globális léptékű. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal 

(NOAA) korábban évente tette közzé a jelentős időjárási anomáliák térképét, mára az 

előforduló események nagy száma miatt havi bontásban készítenek jelentést.  

A hidrológiai körfolyamatokban tapasztalt változások elsőként a vízgazdálkodási területen 

okoztak olyan mértékű változásokat, amely miatt nemzetközi szintű egyezmények 

akciótervek kerültek kidolgozásra. Azáltal, hogy a víz összeköt minden földi szférát, a negatív 

hatások is egyre több helyen és egyre nagyobb hatással jelentkeztek. A természeti- és 

gazdasági környezet valamennyi területén növekedtek az okozott károk, és mára az emberi 

létfeltételek is drasztikusan csökkentek (Day Zero
1
 Captown 2017-2018; Chennai 2019). 

Kijelenthetjük a globális vízválság már jelen van mindennapjainkban, fenyegetése és hatása 

az egyre növekvő regionális és lokális jelenségekben megmutatkozik, emberek kényszerülnek 

otthonaik elhagyására. Az ENSZ Vízügyi Elnöki Testülete
2
 (VET) azonnali lépéseket sürget a 

probléma kezelésére, miután elemző tanulmányuk kimutatta, hogy a világ népességének 36 

%-a vízhiánnyal küzd (2,4 milliárd ember). Ahogy egyre többen fogalmaznak, a „Vízhiány 

óra” ketyeg, a népesség és ezzel együtt a vízigény növekszik, azonban a rendelkezésre álló 

készlet folyamatosan csökken, aminek hatására 2050-re mintegy 700 millió ember kényszerül 

elvándorlásra. A VET 2018-as zárójelentése szerint elmúlt 20 év 1000 legsúlyosabb 

természeti katasztrófájának közel 90%-a vízügyi vonatkozású volt (árvizek, viharok, 

aszályok, hőhullámok), 2050-re pedig pusztán az elsivatagosodás jelensége kb. 100 országban 

1 milliárd ember megélhetését fogja fenyegetni.  

A tények és a jövőkép ismeretében kijelenthető, hogy a vízgazdálkodás hatalmas 

kihívásoknak kell megfeleljen. A nemzetközi szintű összefogás fejlesztését az ENSZ már 

2018-ban elhatározta
3
, továbbá megfogalmazták a Fenntartható Fejlődési Célokat (SDG6) az 

alábbi területekre fókuszálva: vízellátás, szanitáció, vízminőség, vízhatékonyság és a 

vízhiány, integrált vízkészlet-gazdálkodás, víz és a természeti környezet. Ahhoz, hogy a hazai 

vízgazdálkodás megfelelő válaszokat tudjon kidolgozni és azokat a gyakorlatban alkalmazni, 

                                                           
1 A „Day Zero” kifejezést Fokvárosban használták először, arra az esetre, amikor 7. szintű vízkorlátozást kell elrendelni. 2018-ban a 6B 
korlátozás idején és a lakosoknak sorba kellett állniuk napi vízmennyiségükért (50 liter/fő).  
2 Vízügyi Elnöki Testület - High Level Panel on Water 
3 https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2017/11/International-Decade-for-Action-

%E2%80%9CWater-for-Sustainable-Development%E2%80%9D-2018-2028.pdf  

https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2017/11/International-Decade-for-Action-%E2%80%9CWater-for-Sustainable-Development%E2%80%9D-2018-2028.pdf
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2017/11/International-Decade-for-Action-%E2%80%9CWater-for-Sustainable-Development%E2%80%9D-2018-2028.pdf
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Bevezetés  Oldal 2 

széles körű szakmai és társadalmi összefogásra van szükség, új alapokra kell helyezni és 

hatékonyabbá kell tenni az integrált vízgazdálkodást. 

 

Jelen dokumentum célkitűzése, hogy a vízgazdálkodásért felelős döntéshozók, a 

vízgazdálkodással foglalkozó szervezetek, szakemberek számára átfogó képet nyújtson a 

vízhiány és aszály témaköréhez kapcsolódó fogalmakról, meghatározásukhoz használható 

módszerekről és rendszerbe foglalja azon lehetséges eszközöket, amelyek a megelőzést, 

illetve a már bekövetkezett esemény idején a kárenyhítést segíthetik. Átfogó képet kíván 

nyújtani a hazai állapotokról, a várható változásokról, ezáltal alapja lehet egy komplex 

aszálystratégia kidolgozásának. 
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1 A vízhiány-, aszálykezelési stratégia kapcsolódása a nemzetközi és a hazai 

vízpolitikai dokumentumokhoz 

 

1.1 Nemzetközi intézmények és dokumentumok 

 

A vízzel kapcsolatos stratégiai dokumentumok széles köre foglalkozik a vizekkel összefüggő 

szerteágazó kihívásokkal. Az érintett nemzetek, szervezetek nagy száma és probléma 

komplexitásából fakadóan a leghatékonyabban az Egyesült  Nemzetek Szervezete (ENSZ) 

képes hatékony összefogást kezdeményezni. 

Az aszály és vízhiány elleni küzdelem, főként a klímaváltozás okozta szélsőségek 

gyakoriságának növekedésével, nemzetközi szinten is kiemelt fontosságúvá vált, ennek egyik 

legfontosabb alapja az 1994-ben elfogadott Sivatagosodás Elleni Küzdelemről szóló 

Egyezmény
4
 (UNCCD), mely szerint a szerződés felei kötelezettséget vállaltak arra, hogy 

kidolgoznak egy minden összefüggésre kiterjedő, hosszú távú stratégiát felkészülve a 

sivatagosodás és az aszály elleni küzdelemre. Fontos kiemelni, hogy a problémával az ENSZ 

már az 1977-ben foglalkozott és elhatározta egy cselekvési terv kidolgozását. Az 1992-ben 

tartott Környezet és Fejlődés ENSZ konferencia (UNCED - Rio de Janeiro) számított jelentős 

mérföldkőnek a nemzetközi összefogás elérése érdekében tett erőfeszítések sorában, végül 

1996-ban hatályba lépett az Egyezmény. A dokumentum iránymutatást nyújt a kidolgozandó 

regionális és nemzeti cselekvési programokkal kapcsolatban. Az egyezmény legfőbb 

döntéshozó testülete a Részes Felek Konferenciája (Conference of the Parties, COP), melynek 

munkáját két állandó testület segíti. Az egyik az Egyezmény Végrehajtását Felügyelő 

Bizottság (Committee for the Review of the Implementation of  the Convention, CRIC), a 

másik pedig a Tudományos és Technológiai Bizottság (Committee on Science and 

Technology, CST).  

2007-ben fogadták el az Egyezmény 2008-2018 közötti megvalósításának tízéves stratégiáját, 

amelyben megfogalmazott öt operatív céllal a felek meglévő, vagy készülő stratégiáját össze 

kell hangolni (1. támogatás, tudatosságnövelés, oktatás, 2. politikai keretrendszer, 3. 

tudomány, technológia, 4. tudás; kapacitás-fejlesztés; 5. finanszírozás, technológia transzfer). 

Az Egyezmény hosszú távú stratégiai céljai között az alábbiak szerepelnek: az érintett 

területek lakossága életszínvonalának növelése; az ökoszisztémák állapotának javítása; a 

globális előnyök megteremtése; a források mobilizálása és a hatékony együttműködés 

kialakítása nemzeti és nemzetközi szinten. 

A 2013-es esztendőt követően az UNCCD a célok elérése érdekében szervezeti átalakítást 

hajtott végre, összehangolta a cselekvési programokat és a Fenntartható Fejlődési Célokat 

(SDG17), megkezdte az új stratégia kidolgozását és elfogadtatását, amelynek időtávja 2030-ig 

tart és középpontjában az aszálykezelés található.  

 

                                                           
4 UNCCD - United Nations Convention to Combat Desertification (A sivatagosodás elleni küzdelemről szóló ENSZ-egyezmény) 
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Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (“Intergovernmental Panel on Climate Change 

/IPCC/”)• – a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az ENSZ Környezeti Programja 

(UNEP) 1988-ban alapította az Éghajlatváltozási Kormányközi Testületet. Célja, hogy 

értékelje és összefoglalja az emberi tevékenység által kiváltott klímaváltozással kapcsolatos 

kutatási eredményeket. A testület jelentéseiben több ezer tudós tudományosan ellenőrzött 

hiteles összefoglalást ad az éghajlatváltozásról, annak hatásairól és a lehetséges megelőző 

lépésekről. Jelenleg az éghajlatváltozás tekintetében az IPCC által készített jelentések a 

legszélesebb körben elfogadott szakmailag hiteles tudományos dokumentumok, melyek az 

éghajlatvédelmi nemzetközi tárgyalások tudományos hátteréül is szolgálnak. Az IPCC első 

jelentését az 1990 novemberében tartott 2. Éghajlati Világkonferenciára állította össze. 

Ezután, 1991-ben alakult meg a Kormányközi Tárgyaló Bizottság (Intergovernmental 

Negotiating Committee – INC), majd 1992-ben fogadták el az ENSZ éghajlatváltozási 

keretegyezményét (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, 

rövidebben FCCC). A második jelentést 1996-ban, a harmadikat 2001-ben hozták 

nyilvánosságra. 2007-ben adták ki a negyedik helyzetértékelő jelentést, melyet 2013-ban 

kövezett az ötödik jelentés. 

Az utóbbi években a szervezet egyre gyakrabban hívja fel a figyelmet a globális 

klímaváltozás elleni küzdelem fokozásának fontosságára. A 2018-ban megjelent 

jelentésükben (Global Warming of 1.5°C), amelynek 6000 tanulmány képezte alapját, 

rámutatnak, hogy a globális átlaghőmérséklet 1,5°C-kal történő emelkedését hamarosan 

elérjük, amelynek következményei rendkívül súlyosak lesznek. 2019-ben Genovában került 

elfogadásra az új IPCC jelentés (Special Report on Climate Change and Land, SRCCL) a 

Klímaváltozásról és Földfelhasználásról Szóló Speciális Tanulmány, amely rávilágít a 

globális földhasználat által tovább súlyosbodó klímaváltozásra. 

 

Ki kell emelni az ENSZ egy különleges „intézményét”, a 2003-ban alapított UN-Water-t, 

amely az ügynökségek közötti együttműködési mechanizmust, programot jelenti, ez 

koordinálja az ENSZ intézmények és a víz-, szennyvízkezelési kérdésekkel foglalkozó 

nemzetközi szervezetek erőfeszítéseit. A program keretében 30 ENSZ szervezet működik 

együtt, igazolva azt, hogy a vízzel kapcsolatos kihívások a fókuszpontban vannak, amelyre 

sikeres válaszokat kidolgozni csak összehangoltan lehetséges. Az eltelt idő óta számos 

stratégiai dokumentum készült, a vízzel kapcsolatban az ún. Víz Világjelentések (World 

Water Development Report; WWDR). Az első jelentés (WWDR1
5
) a vízhez kapcsolódó 

természeti katasztrófák között az aszály és az árvizeket emeli ki, továbbá az aszály 

definiálásának problémáját elemzi, felsorolja a típusokat és rávilágít arra, hogy országonként 

eltérő a jelenség fogalma. A később közreadott jelentések középponti témája szintén a víz, de 

egyre több olyan elem került a dokumentumba, amely jól tükrözi a klímaváltozás növekvő 

hatását. Az utolsó eddig megjelent jelentés WWDR4 (2012) még hangsúlyosabban hívja fel a 

figyelmet arra a tényre, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődésre hatást gyakorló természeti 

                                                           
5 UNWATER:Water  for  People: Water for Life,The United  Nations World Water  Development Report 1(WWDR1), [-], UNESCO, 2003 
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veszélyek közül számos kötődik a vízhez, ezek gyakorisága egyre nagyobb, igazolva az 

összefüggést a klímaváltozás negatív hatásaival. 

 

A bevezetőben már említett fenntartható fejlődés nemcsak mint fogalom, hanem mint 

stratégiai dokumentum is megjelent, amelyet az ENSZ Közgyűlés a 17 Fenntartható Fejlődési 

Célját (SDG
6
) tartalmazó határozatban hirdetett ki. A 6. számú SDG – kifejezetten 

vízpolitikai, „mindenki számára hozzáférést és fenntartható vízgazdálkodást kell biztosítani”, 

de a vizek vonatkozásában más SDG-knek is van relevanciája. A 2030-as fenntartható 

fejlődési keretrendszer egyetemes és oszthatatlan, valamint mind a fejlődő, mind a fejlett 

országokat cselekvésre szólítja fel, ahogyan az embereket is, hogy véget vessenek a 

szegénységnek, kezeljék az egyenlőtlenségeket és megbirkózzanak a klímaváltozással 2030-

ig. 

 

 

1.2 Az Európai Unió dokumentumai és vízpolitikája 

 

Az Európai Unió a vízpolitika végrehajtására 2000-ben elfogadta a Víz Keretirányelvet
7
 

(VKI), amely a tagállamok számára iránymutatást ad a kitűzött célok eléréséhez. A VKI célja 

a felszíni (folyók, tavak, átmeneti vizek és tengerparti vizek), és a felszín alatti víztestek 

védelme és állapotuk javítása. A közös keretrendszer az EU egészére kiterjedő, egységes 

jogszabályi hátteret biztosít ezért a vízvédelem legfontosabb eszköze. 

Alapvető célkitűzése, hogy a tagállamoknak 2015-re el kell érniük, hogy minden kijelölt 

víztest „jó állapotba” kerüljön. A VKI által az első, a második és a harmadik hatéves tervezési 

ciklusra vonatkozóan előírt felülvizsgálati folyamat határideje 2009., 2015. és 2021. 

december. 

 

A VKI számos rendelkezést tartalmaz a vízhiánnyal és az általa okozott problémákkal 

összefüggő mennyiségi vonatkozásokkal kapcsolatban, de ezek jogilag nem kötelező érvényű 

követelmények. A tagállamok kezében a VKI olyan rugalmas eszköz, amely segítségével az 

aszállyal összefüggő kérdéseket beépíthetik az integrált vízgazdálkodásba.  

A VKI 4. cikke részletesen kitér a hosszú idejű aszályok (prolonged drought) okozta 

víztestek állapotromlására. Ezen kivételesnek minősített helyzetre vonatkozóan, a Vízgyűjtő 

Gazdálkodási Terveknek, mint kulcsfontosságú dokumentumoknak, tartalmaznia kell a 

megfelelő indikátorokat, a hatás megszüntetését, vagy mérséklését segítő intézkedéseket. Az 

ilyen kivételes, előre nem látható körülményeket évente elemezni kell és biztosítani az 

említett körülmények előtti állapotra való mielőbbi visszatérést. 

                                                           
6 SustainableDevelopment Goal 

7 A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK parlamenti és tanácsi irányelv (2000. október 23.). 
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A VKI ezen cikke szerint az aszályok hatásainak csökkentésére szolgáló megelőző, vagy 

enyhítő intézkedéseknek szerepelnie kell a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben; és be kell 

épülnie a környezeti célkitűzések megvalósítására irányuló programokba.  

A VKI 13. cikkének (5) pontja megállapítja, hogy: „A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 

kiegészíthetők olyan, a részvízgyűjtőkre, ágazatokra, problémakörökre vagy víztípusra 

vonatkozó részletesebb programokkal vagy gazdálkodási tervekkel, amelyek a vízgazdálkodás 

bizonyos különös aspektusaival foglalkoznak.” A megfogalmazottak alapján, ha valamely 

tagállam az aszályt, lényeges befolyásoló tényezőnek tekinti, akkor egy kifejezetten az aszály 

hatásaival foglalkozó tervet kell készítenie (aszálykezelési terv). Annak kérdését, hogy az 

aszály az adott tagállam számára kiemelten kezelendő probléma-e vagy sem, maguk az egyes 

tagállamok dönthetik el. Amennyiben valamely tagállam az aszályt a lényeges kérdések közé 

sorolja, úgy számára kötelező egy aszálykezelési terv kidolgozása. Abban az esetben, ha az 

érintett tagállam aszálykezelési tervet készít, azt be kell építeni a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervbe, gondoskodva a környezeti célkitűzések összhangjáról, ezért a VGT és az 

aszálykezelési tervek intézkedései összekapcsolásra kerülnek.  

 

Összességében az Európai Uniós, aszállyal és vízhiánnyal kapcsolatos politikákkal 

kapcsolatban elmondható, hogy elsődleges cél a gazdaság vízfelhasználási hatékonyságának 

és takarékosságának növelése. 2007-ben az Európai Bizottság Közleményt adott ki az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak „Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás 

kezeléséről” (COM(2007) 414 végleges). Az Uniós „Aszálystratégia” felülvizsgálatát három 

alkalommal végezték el (2008-ban, 2010-ben, illetve 2011-ben), amelynek megállapításai 

szerint sok még a tennivaló a témakörben.  

A közlemény első 2007-ben megjelent kiadása szerint az alábbi területeken lehet megfelelő 

intézkedéseket tenni és eredményt elérni: 

 A víz megfelelő árazása,  

 A víz és a vízzel kapcsolatos pénzeszközök hatékonyabb elosztása,  

 Aszálykockázat-kezelés javítása  

 Kiegészítő vízellátási infrastruktúra létesítésének mérlegelése, 

 Víztakarékos technológiák és gyakorlatok támogatása,  

 Az európai víztakarékos kultúra támogatása,  

 Az ismeretek bővítése és az adatgyűjtés fejlesztése 

 

A vízhiánnyal és az aszályokkal foglalkozó szakpolitika következő mérföldköve a 2012-ben 

közzétett felülvizsgálat „Blueprint to Safeguard Europe's Water”, röviden “Blueprint”, amely 

12 fő problémát fogalmaz meg, köztük a megfelelő Aszály kezelés hiányát, valamint a 

Tudásbázis/Kutatás szerepének alacsony arányát. 

Az Uniós szakpolitikákhoz kapcsolódóan az Víz Keretirányelv fő célkitűzései között is 

megjelenik az aszály elleni küzdelem, hiszen a jó állapot elérése érdekében nemcsak a 
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minőségi, hanem a mennyiségi kérdésekkel is foglalkozni kell. Ennek megfelelően az árvizek 

és aszályok hatásának hatékony mérséklése az 5 fő cél egyike. 

 

 

1.3 A vízhiány-, aszálykezeléssel kapcsolatos hazai dokumentumok és 

kapcsolatuk a nemzetközi direktívákkal, ajánlásokkal 

 

Hazánkban a vízhiánnyal és aszállyal kapcsolatos kutatások, és az ezekre támaszkodó 

elemzések, stratégiák, az előremutató vízgazdálkodási szemlélettel és gyakorlattal 

összefüggésben, évszázados múltra tekintenek vissza. A távlati tervezés kezdeti lépésének 

tekinthető az 1908-ban elkészült folyók szabályozási munkáival kapcsolatos összefoglaló, 

amelynek második lépcsőfoka az 1929-ben kiadott távlati terv, amely a 15 évre vonatkozó, 

vízi beruházási programokat tartalmazta. A 40-es évek végén kidolgozásra került a vízügyi 

műszaki szolgálat távlati munkaterve. 1952-ben kezdődött meg az Országos Vízgazdálkodási 

Keretterv kidolgozása, melyet 1954-ben adtak szűk körben közre, amely a vízgazdálkodás 

szempontjából valamennyi súlyponti kérdést tartalmazta. A keretterv továbbfejlesztését 1961-

ben elrendelték országos és 13 területi vízgazdálkodási egységre, amelyet 1965-ben fejeztek 

be és adtak közre. A természeti-, társadalmi környezetben végbemenő változások teremtette 

igény kielégítése érdekében a terv megújítását elkészítették és 1984-ben közreadták. A 

vízhiány, aszály kérdésköre még külön fejezetet nem kapott, azonban a mezőgazdasági 

vízhasznosítás, a víztározás és a vízpótlás témaköreivel foglalkozó fejezetekben már 

közvetetten megjelent.  

Előzménynek tekinthető a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI) 

gondozásában megjelenő valamennyi munka, amely a vízkészletekkel és annak változásával 

foglalkozott. 

 

A hazai új vízpolitikai dokumentumok természetesen szoros kapcsolatban, harmóniában 

vannak a nemzetközi, európai uniós átfogó stratégiai dokumentumokkal. 

Magyarországon 2003-ban került kihirdetésre a Sivatagosodás Elleni Küzdelemről szóló 

Egyezmény, mely szerint a szerződés részes felei többek között kötelezettséget vállaltak arra, 

hogy kidolgoznak egy minden összefüggésre kiterjedő, hosszú távú stratégiát a sivatagosodás 

és az aszály elleni küzdelemre. A 2003-as csatlakozás óta Magyarország aktív tagja a 

UNCCD szervezetének. 

 

Hazánk 2004-től - Uniós tagságunk kezdetétől - kötelező jelleggel, tervszerűen hajtja végre az 

országra rótt vízgazdálkodási feladatokat (Víz Keretirányelv). A jogharmonizációs folyamat 

során módosítottuk a vízgazdálkodásról, környezetvédelemről, és a természetvédelemről 

szóló törvényeinket és azokat a jogszabályokat, amelyek a felszíni- és felszín alatti vizek 

témaköréhez kapcsolódnak. Vízgazdálkodási szempontból a legfontosabb a vízgyűjtő-

gazdálkodási tervezésről szóló kormányrendelet (221/2004. Korm. rend. a vízgyűjtő-
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gazdálkodás egyes szabályairól), mely az új vízpolitika megvalósításának legfontosabb 

eszközéről, a célokat megvalósító átfogó tervezésről rendelkezik. Az aszály témakörével 

foglalkozó fejezetek (4. és 13. cikk) tartalmát már elemeztük, az eltelt időszakban megtett 

erőfeszítéséket és eredményeket bemutatjuk. 

 

Az első magyar fenntarthatósági stratégia 2007-ben született meg
8
, majd az Országgyűlés 

2013-ban, a 18/2013 (III. 28.) számú OGY határozattal fogadta el a megújított, 2012-2024-es 

időszakra szóló, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, a nemzeti fenntarthatóság 

felé való átmenet nemzeti koncepcióját. A célok elérésének vizsgálata céljából kétévente 

jelentés készül (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT)), és az országgyűlés elé 

terjesztik elfogadásra. A feltárt problémák széles spektrumában a víz (vízhiány) is megjelenik, 

de érthető okokból külön hangsúllyal nem szerepel a dokumentumban. 

 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) elkészítését az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 

évi LX. tv. (V. 28.) 3. § rendelkezése írta elő hazánk számára. Első lépésként 2008−2025 

közötti időszakra készült el az éghajlatváltozási stratégia. A NÉS kapcsolódott a kormány 

által a 1054/2007 (VII.9) Korm. határozatban elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Stratégiához is. Ugyan külön fejezet nem foglalkozik az aszályok témakörével, de a probléma 

markánsan megjelent valamennyi vízzel kapcsolatos szakterület esetén. 

A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó 

második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (a továbbiakban: NÉS-2) olyan nemzeti szintű 

stratégiai dokumentum, amely meghatározza azokat a célkitűzéséket, amelyek 

megvalósításával az éghajlatváltozás által előidézett hatások hosszútávon kezelhetők. A 

nemzetstratégiai indokoltság között kiemelten szerepel az egyre súlyosabb aszályok és 

következményeinek megjelenése, amelynek kezelése (a többi probléma mellett) csak 

összehangoltan lehetséges. 

 

2011-ben készült el a Nemzeti Vidékstratégia
9
, amelyben az aszály, mint hatótényező csak 

érintőlegesen fordul elő, 2020-ig terjedő hatótávjának fő célja, hogy a természeti értékek és a 

környezet védelmére, a természeti erőforrások fenntartható hasznosítására alapozva határozza 

meg a teendőket. 

 

2012-re elkészült a Nemzeti Aszálystratégia
10

, amely a vízgazdálkodás valamennyi 

területére kiterjedően foglalja össze a főbb feladatokat. Többek között tartalmazza a korszerű 

vízkészlet-gazdálkodás feltételeit, kitér a vizek mennyiségi és minőségi védelmére, a 

vízvisszatartás lehetőségeire, az aszály elleni hatékony küzdelem és az öntözéses gazdálkodás 

                                                           
8 Készítette: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tervezői munkacsoportja, 2017. június 
9 A Kormány 1074/2012. (III. 28.) Korm. határozata a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtásával összefüggő feladatokról 
10 Az aszály kezelésének hosszú távú koncepciójáról. A Nemzeti Aszálystratégia vitaanyaga https://2010-

2014.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf  

https://2010-2014.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf
https://2010-2014.kormany.hu/download/7/0a/90000/Aszalystrategia.pdf
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elősegítéséhez szükséges lépésekre, mindezek mellett a korszerű ár- és belvíz elleni 

védekezés feladatait is tárgyalja. 

A Nemzeti Aszálystratégia vitaanyaga szakmai és társadalmi egyeztetésen ugyan átesett, 

azonban a további lépések elmaradtak, kormányzati szinten a vízhiány-, és aszály kezelése 

nem került a prioritások közé.  

 

A Kormány 1432/2012. X. 9. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési 

és aszálystratégia
11

 kidolgozását, amelynek célja a vizek mennyiségi és minőségi 

védelmének, a vízigények kielégítésének, a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros 

hatások csökkentésének, megelőzésének biztosítása. Részletesen foglalkozik a 

vízgazdálkodással kapcsolatos problémákkal, köztük az aszály kiemelten kezelendő 

feladatként jelenik meg. Felhívja a figyelmet az Aszálystratégia mielőbbi elfogadására, 

elérendő célként (2027-ig) határozza meg az aszály-előrejelzés kidolgozását és pontosítását, 

valamint az aszálykockázat kezelési tervek elkészítését. 

 

A vízgazdálkodás alapjainak megújításában jelentős mérföldkőnek számított, hogy a 

Kormány 1940/2013.(XII.13.) határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv
12

 (a 

továbbiakban: KJT) elkészítésének támogatására vonatkozó projektjavaslatot. A hazai 

vízgazdálkodás hiánypótló dokumentumának tekinthető, hogy elkészült a Nemzeti 

Vízstratégia, amely 2030-ig terjedő keretstratégia és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési 

terv. A KJT célja, hogy hazánk elkerülhesse a vízválságot, a megőrizze a vízkészleteket, és a 

víz által okozott károktól megvédje az érintetteket. Az aszály, vízhiány okozta hatásokat, az 

azok megelőzését, elhárítását szolgáló feladatokat több aspektusból vizsgálja és az első olyan 

vízpolitikai dokumentum, ahol külön fejezetben tárgyalják az aszálykezelés feladatait. 

Nemcsak, hogy a probléma sokrétűen megjelenik, de összefoglalja azokat a feladatokat, 

amelyeket ágazati szinten végre kell hajtani. A NVS szerint a megfelelő területi 

vízgazdálkodást nehezítő legfontosabb három probléma: „[a] A klímaváltozás miatti 

szélsőségek előfordulási valószínűségének növekedése, miközben a rendszereink nem ezek 

kezelésére vannak kiépítve. [b] A vízkészletek fokozódóan egyenlőtlen területi és időbeli 

eloszlása a térségi vízszétosztás létesítményes fejlesztésének évtizedes kiesése miatt, 

megfelelő létesítmények hiányában egyre nehezebben kezelhető. [c] A területhasználatok 

(mezőgazdaság, ipar, rekreáció, természetvédelem, település fejlesztés) vízgazdálkodási 

szempontokat figyelmen kívül hagyó fejlesztései nehezítik az igények kielégítését. 

Egyértelműen látható, hogy az vízhiány és aszály témaköre az „a” és „b” pontokban is 

megjelenik, mint kezelendő probléma. 

 

                                                           
11 https://2010-2014.kormany.hu/download/9/92/11000/NVS%202013%20nov%206.pdf  
12 „A KvassayJenő-terv (KJT) –a Nemzeti Vízstratégia –a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő 

középtávú intézkedési terve. A kormányzati  stratégiai  irányításról szóló 38/2012. kormányrendelet  értelmében  (vízügyi) szakpolitikai 

stratégia.” 

https://2010-2014.kormany.hu/download/9/92/11000/NVS%202013%20nov%206.pdf
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Fontos megemlíteni a hazai öntözési gyakorlattal kapcsolatos tanulmányokat, a stratégiai és 

operatív dokumentumokat, amelyek jelentős száma ellenére elmozdulás nem történt eddig 

ezen a területen, holott a megelőzési és kárenyhítési tevékenységek közül a leghatékonyabb 

eszköz. Új helyzetet teremtett a 115/2014. (IV. 3.) számú Kormányrendelet, amely a 

mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szól, (a 2014. május 26-tól megkötött 

szerződésekre) és az öntözési célú vízhasználatokat (az öntözést) térítésmentessé tette. Az 

öntözés fejlesztésének nagy lökést adhat a Kormány 1744/2017. (X. 17.) számú 

kormányhatározata „az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról”
13

, melynek vitaanyaga 

elkészült, megvitatása a közeljövőben várható. 

 

Fentiek mellett érdemes megemlíteni hazánk szerepvállalásának jelentős hidrodiplomáciai 

sikereit, amelyek kapcsolatban állnak a vízhiány és aszály problémakörével. Ilyen például a 

víz kiemelt témája a 2011-es EU elnökség idején, a Duna Stratégia végrehajtásában betöltött 

koordinátori szerepünk, a Budapesti Víz Világtalálkozó (2013-ban, 2016-ban és 2019-ben). 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak kidolgozásában hazánk is aktívan közreműködött. 

Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és a Világbank felkérésére 2016-tól 

szerepet kap a Vízügyi Elnöki Testületben, amelynek feladata, hogy szemléletváltáshoz 

segítse a világot, inspirálja a vízgazdálkodás korszerűsítését szolgáló technológiai 

fejlesztéseket, befektetéseket. 

 

 

1.4 A hazai jogrendszer rövid áttekintése 

 

A vízgazdálkodást és vízvédelmet illetően Magyarország kitettsége jelentős, vízfolyásaink 

döntő hányada (95 %) külföldről érkezik, ennél fogva, mint alvízi ország 

kiszolgáltatottságunk mind mennyiségi, mind minőségi szempontból igen nagy. Meghatározó 

jelentőséggel bír a vízgyűjtőn végzett beavatkozás, mert annak következményei hazánkban is 

jelentkeznek. A hazai vízvédelem fontosságát több szintű szabályozás segíti, a 2011-ben 

megjelent Magyarország Alaptörvényének több cikke
14

 kitér a víz jelentőségére, amelyet a 

nemzet megóvandó közös örökségének, a nemzeti vagyon részének, létfeltételként a nemzet 

közös örökségének nevez. A víznek a nemzeti érdekek közé való beemelése megerősíti az 

állam vízvédelmi és szolgáltatási kötelezettségeinek alkotmányjogilag előírt 

követelményszintjét.  

A vízzel kapcsolatos káresemények vonatkozásában legfontosabbnak tekinthetőek a 

vízgazdálkodási előírások, amelyek közül egyértelműen kiemelkedik a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv). A Vgtv hatálya egyértelműen kiterjed „a vízkárok 

elleni védelemre és védekezésre” (1. §). A Vgtv fontos fogalmi meghatározásokat tartalmaz a 

vizekhez kapcsolódó káresemények vonatkozásában, amelyek közül jelentőségüknél fogva 

                                                           
13 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról, vitaanyag, 2018 
14 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.): P) cikk (1); XX cikk;  
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kiemelkedik: a vízkár – a vizek többletéből vagy hiányából származó kár; a vízkárelhárítás – a 

károsan sok vagy károsan kevés víz elleni szervezett tevékenység. Jól látható tehát, hogy az 

aszály témakörében határozott állásfoglalás van arra vonatkozóan, hogy a vízügyi szerveknek 

feladata a megelőzés és kárenyhítés. A probléma azonban árnyaltabb, hiszen vízpolitikai, 

illetve vízjogi értelemben a vízhez kapcsolódó káresemények köre általánosságban nem 

határozható meg kizárólagos jelleggel, abba számos esemény beleférhet, így az érintettek köre 

is széles. Mindemellett az érintettek körének meghatározása nagyban függ az alkalmazott 

módszertől és némileg a szemléletünktől is, vagyis, egy adott hidrológiai helyzetet mennyire 

tekintünk károsnak és azt milyen eljárással számszerűsítjük. A vízhiány és aszály 

jelenségének hatása, függetlenül a definíciókban is tapasztalt ellentmondásoktól, több 

szakterületet érint egy időben, amelyek felelőssége és lehetőségei eltérnek egymástól, így 

nincs megfelelően kidolgozott védekezési folyamat, mint más vízzel kapcsolatos 

káreseménynél. Miután a vízgazdálkodás nem szimplán műszaki kérdés, hanem jóval több 

annál, amely magában foglal szakpolitikai, pénzügyi kérdéseket, illetve infrastruktúrát, 

üzemeltetést, fenntartást stb.. Az integrált vízgazdálkodásban ezért az aszály-, vízhiánykezelés 

tulajdonképpen a vízgazdálkodás beillesztését jelenti más szektorokba, politikákba és 

intézményekbe. A hatékony, prevencióra támaszkodó, rugalmas és adaptív integrált 

vízgazdálkodási tevékenység folyamatába be kell építeni a konszenzuson alapuló, a 

vízhiányok kártételének megelőzését, kárenyhítését segítő folyamatot, melynek 

keretrendszerét pl. egy megújított Nemzeti Aszálystratégia adhatja.  

Összegzésképpen kiemelendő az NVS egyik megállapítása: „A jogi szabályozás terjedelmét 

bizonyítja, hogy a fentiekben ismertetett 5 törvény mellett 65 rendelet (kormányrendelet, 

illetve miniszteri rendelet) vonatkozik a vízgazdálkodásra, vízvédelemre”. Ennek tükrében a 

„kevés víz” mint hidrológiai helyzet kezelésére szükséges lehet a jogszabályi környezet 

megújítása, harmonizálása. 
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2 A globális klímaváltozás nemzetközi és hazai tapasztalatai, az éghajlat-

változás jellemzőinek vizsgálata (klímamodellek eredményeinek 

vizsgálata) 

2.1 A klímamodellek forgatókönyveiről röviden 

 

Az éghajlati rendszer összetett működésének és jövőbeli viselkedésének objektív 

vizsgálati módszere a numerikus éghajlati modellezés, amely matematikai 

algoritmusokkal képes a rendszer egyes összetevőinek fizikai, kémiai, biológiai 

folyamatainak leírására, valamint a komponensek közötti bonyolult kölcsönhatások és 

visszacsatolások jellemzésére, ezáltal képesek leírni az éghajlati rendszer válaszát egy 

feltételezett jövőbeli kényszerre. A feltételezett jövőbeli kényszerek egyik legfontosabb és 

legbizonytalanabb eleme az antropogén tevékenység, például a légkörbe bocsátott 

üvegházhatású gázok mennyisége (OMSZ 2010).  

A jövőbeli előrejelzések többségét a jövőre felvázolt forgatókönyvek alapozzák meg, 

amelyeket az IPCC értékelő jelentései mutatnak be. A forgatókönyvek mindinkább 

átfogóbbá váltak: az első forgatókönyveket (SA90, IPCC 1990; IS92, Leggett et al., 1992) 

2000-ben követte a SRES (Special Report on Emissions Scenarios - Kibocsátási 

forgatókönyvekről szóló külön jelentés, Nakicenovic és Swart, 2000) és 2010-ben az RCP  

(Representative Concentration Pathway - Reprezentatív koncentráció trendek, Moss et al., 

2010). 

Az SA90, IS92, és SRES forgatókönyvei kibocsátás-alapúak. Kezdetben csak a 

népességváltozási előrejelzések szolgáltak a kibocsátás-becslés alapjául, majd az SRES 

már komplex módon integrálja integrálja a demográfia, a nemzetközi kereskedelem, az 

információ- és technológiaáramlás, valamint a jövő egyéb társadalmi, technológiai és 

gazdasági jellemzőit. Az RCP-k több szempontból különböznek a korábbi 

forgatókönyvektől, hiszen nem a kibocsátás a forgatókönyvek alapja, hanem a sugárzási 

kényszer. Mindegyik forgatókönyvben a sugárzási kényszer változása 2100-ra az ipari 

forradalom előtti szintekhez viszonyítva egy adott értékhez van kötve: +2,6, +4,5, +6,0 és 

+8,5 (W/m
2
). További különbség az, hogy az SRES forgatókönyvek egyike sem integrálta 

a klímaváltozás mérséklését szolgáló klímapolitikát és intézkedéseket, míg a 3 

alacsonyabb RCP forgatókönyv (RCP2.6, 4.5 és 6.0) éghajlat-politikai forgatókönyvek 

(Hayhoe et al., 2017).  
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1. ábra Az RCP és SRES szcenáriók összehasonlítása 

(ACCSP_RCP 2016 és CCP_NZ 2018 alapján) 

 

A globális klímamodellek rendkívüli számításigényük miatt korlátozottan tudnak 

információt nyújtani az éghajlatváltozás regionális vonatkozásairól, a részletek feltárására 

ún. regionális éghajlati modelleket alkalmasak, melyek segítségével egy kiválasztott 

területen pontosítható a nagyskálájú globális információ. Magyarországon 4 regionális 

éghajlati modellellel végeztek kísérleteket a Kárpát-medence jövőbeli éghajlati 

viszonyainak feltérképezésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Numberikus 

Éghajlati Modellező osztályán a nemzetközi együttműködésben kifejlesztett ALADIN-

Climate- és a német REMO-modelleket (pl. Horányi et al. 2006, Csima és Horányi 2008, 

Szépszó és Horányi 2008, Krüzselyi et al. 2011, Szépszó 2014), míg a brit PRECIS- és az 

amerikai RegCM-modelleket (Bartholy et al., 2008; Torma 2011, Pieczka 2012) az ELTE 

Meteorológiai Tanszékén dolgozták át és alkalmazták hazai környezetre.  

 

2.2 Az elmúlt évtizedek változásainak bemutatása 

2.2.1  Hőmérséklet 

Az évi középhőmérséklet országos átlaga az 1901-től kezdődő hosszú idősor lineáris 

trendvizsgálata (2. ábra) alapján szignifikánsan emelkedik. Az évi középhőmérséklet az 

évszázad első felében lassabban növekedett az országos átlag változása az elmúlt 118 év 

alatt átlagosan +1,23 °C volt, az utóbbi évtizedekben azonban intenzívebb növekedés volt 

jellemző, 1981 és 2018 között, ami egy intenzívebb melegedési időszak +1,76 °C. Az évi 
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átlagos középhőmérséklet az 1971-2000 közötti időszakban az ország legnagyobb részén 

9-11 °C között adódott (az alföldi területeken 10-11°C), ennél hidegebb a hegyvidékeken 

fordult elő (2. ábra). 

 

2. ábra Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2018 között (OMSZ 2019a) és az évi 

átlagos középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján (OMSZ 

2019b) 

 

A hőmérséklet éven belüli menete az 1. táblázatban látható. Az évszakos változásokat 

megfigyelve megállapítható, hogy az 1981 és 2010 közötti időszakban a melegedési 

tendenciát leginkább a nyarak hőmérséklete tükrözi, csaknem két fokot emelkedett. A téli 

középhőmérséklet az 1981–2010-es időszakban 1,9 fokkal nőtt. A tavaszi 

középhőmérséklet jelentősen, 1,5 fokkal nőtt, míg az ősz változása 1,26°C (3. ábra). 

 

1. táblázat Az országos évszakos középhőmérsékletek 1981 és 2010 között (OMSZ 2019c) 

 Tavasz Nyár Ősz Tél 

Középhőmérséklet 

°C 

10,84 20,26 10,33 -0,08 

 

 
3. ábra Az évszakos középhőmérsékletek országos átlagainak anomáliái (°C) 1901–2016 

között. Az értékek az 1981–2010 időszakhoz vannak viszonyítva (OMSZ 2019c) 
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2.2.2  Csapadék 

Az éves csapadékösszeg tekintetében az elmúlt 118 évre illesztett exponenciális trend 

alapján mérsékelt csökkenést tapasztalunk (4. ábra), azonban a változás nem szignifikáns. 

Az 1961 és 2018 közötti időszakra ugyanakkor átlagban 4,83 %-os növekedést mutat, 

azonban a változás ebben az esetben sem szignifikáns. Így statisztikai értelemben nem 

jelenthetjük ki egyértelműensem az emelkedő, sem a csökkenő trend. A csapadék térbeli 

eloszlását az 4. ábra szemlélteti. 

 

  
4. ábra Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2018 között (OMSZ 2019a) és az 

átlagos éves csapadékösszeg az 1971-2000 közötti időszakban (OMSZ 2019d) 

 

 

A csapadék évszakos eloszlása a 2. táblázatban látható. Az évszakos csapadékváltozások 

sokkal nagyobb időbeli változékonyságot mutatnak, mint az éves anomáliák idősora. A 

négy évszak összehasonlításában a legnagyobb csapadékcsökkenés tavasszal következett 

be, értéke – 17,2 % az 1901-2016 időszakra. A nyári csapadék változása növekedő 

tendenciára utal (6,6%), de a változás nem szignifikáns. Az ősz esetében a változás 

jelentősebb, csökkenő irányú (-12,3%), de a tendencia nem egyértelmű. A téli csapadék 

növekvő tendenciát mutat (8,3%), de nem számottevő mértékben (5. ábra). 

 

 

2. táblázat. Az országos évszakos csapadékösszegek 1981 és 2010 között (OMSZ 2019c) 

 Éves Tavasz Nyár Ősz Tél 

Csapadékösszeg 

mm 

597 141 198 145,5 112 
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5. ábra Az évszakos csapadékösszegek országos átlagainak anomáliái (°C) 1901–2016 

között. 

Az értékek az 1981–2010 időszakhoz vannak viszonyítva (OMSZ 2019c). 

 

2.3 A hőmérsékleti szélsőségekben kimutatható változások 

A hőmérsékleti szélsőségekben 1901-2016 között tapasztalt változások melegedő tendenciát 

mutatnak, a meleg hőmérsékleti szélsőségek, nyári (Tmax > 25 °C) és hőség napok (Tmax > 30 

°C)  egyértelmű növekedését és a hideg hőmérsékleti szélsőségek, fagyos napok (Tmin < 0 °C) 

csökkenését (6-8. ábra). A hűvösebb és a melegebb periódusok előfordultak, de a nyolcvanas 

évektől erősebben észlelhető a meleg hőmérsékleti szélsőségek gyakoribbá válása. A 

változások térbeli mintázatáról megállapítható, hogy mind a fagyos napok és a nyári napok az 

ország északi területein mutattak nagyobb mértékű változást (6-7. ábra). A legmelegebb 

szélsőségek pl. hőhullámos napok (Tközép > 25°C) az ország hegyvidéki területein egyelőre 

még kevésbé jellemző, az alföldi részen azonban 1981-2016 között már meghaladta a 12 

napot, sőt az ország középső és déli részei a 14 napot is (8. ábra). 
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6. ábra A fagyos napok (Tmin < 0 °C) átlagának idősora tízéves mozgó átlaggal és 

becsült lineáris trenddel 1901-2016 időszakban (OMSZ 2019c), valamint az 1981-2010 

közötti időszakban tapasztalt változás térbeli eloszlása (Lakatos et al. 2012). 

 
7. ábra A nyári napok (Tmax > 25 °C) átlagának idősora tízéves mozgó átlaggal és 

becsült lineáris trenddel 1901-2010 időszakban, valamint az 1981-2010 közötti 

időszakban tapasztalt változás térbeli eloszlása (Lakatos et al. 2012) 

 

 
8. ábra A hőségnapok (Tmax > 30 °C) éves számának idősora tízéves mozgó átlaggal és a 

becsült lineáris trenddel 1901–2016 között és a hőségnapok száma 1981-2016 között 

(OMSZ 2019c) 
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2.4 A csapadék szélsőségek tapasztalt változásai 

A csapadék szélsőségek változása kevésbé nyilvánvaló, mint a hőmérséklet esetében. A 

csapadékos napok száma (RR1) 1901-2017 között országos átlagban csökkenést mutatott, 

mintegy -17 nappal. Az 1961-2017 közötti időszakot tekintve a csökkenés -1,1 nap, a változás 

azonban térben nem egységes, az az ország ÉK-i részén inkább a csapadékos napok számának 

növekedése volt jellemző, az ország Ny-i és DK-i részén – helyenként 10 napot is meghaladó 

mértékű – csökkenés volt jellemző (9. ábra). 

 

9. ábra A csapadékos napok számának (RR1) idősora 1901-2017 között, valamint az 

1961-2017 közötti időszakra jellemző térbeli eloszlás (Lakatos 2018) 

 

A 20 mm fölötticsapadékú napok számában 1901-2010 között enyhe növekedés figyelhető meg, 

de a változások térbeli eloszlása változatos képet mutat, növekedést és csökkenést mutató 

területek egyaránt vannak (10. ábra).  

 
10. ábra A 20 mm fölötti csapadékú napok számának idősora tízéves mozgó átlaggal és a 

becsült lineáris trenddel 1901–2016 között és az 1961-2010 közötti változások térbeli 

eloszlása 

 

A napi csapadékintenzitás éves átlagban kismértékű növekedést mutat az 1901-2009 közötti 

időszakra. Évszakos bontásban a tavasz kivételével minden évszakban, legerőteljesebben 

nyáron növekedett (11. ábra).  
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11. ábra A napi csapadékintenzitás éves idősora tízéves mozgó átlaggal és a becsült 

lineáris trenddel 1901–2009 között (Szépszó et al. 2011), és a legerősebben növekvő nyári 

időszakban 1901-2016 között (OMSZ 2019c) 

 

A tartós szárazsággal járó események, periódusok előfordulási gyakorisága növekedett a 20. 

század eleje óta, ezt mutatja a száraz időszakok hossza, mely az 1901-2016 közötti időszakban 

éves szinten jelentősen megnövekedett. Az éven belüli különbségekre jellemző, hogy télen és 

tavasszal kisebb mértékű növekedés jellemző, a leghosszabb száraz időszakok ősszel 

jellemzőek és a növekedés mértéke is ekkor volt a legnagyobb (12. ábra). 

 

 

12. ábra A száraz időszakok hosszának országos átlaga tízéves mozgó átlaggal és a 

becsült lineáris trenddel 1901–2016 között (OMSZ 2019c), valamint az évszakos 

különbségek 1901-2010 időszakban (Lakatos et al. 2012) 

 

 

2.5 Várható jövőbeli folyamatok összefoglalása és a lehetséges hatások elemzése a 

klímamodellek előrejelzései alapján (Az elérhető SRES szcenáriók becslései 

Magyarországra - Aladin-Climate, REMO, RegCM, PRECIS regionális 

klímamodellek)  

 

A hazánkban rendelkezésre álló regionális klímamodellek (Aladin, REMO, RegCM, PRECIS, 

3. táblázat) egyetértenek abban, hogy az átlaghőmérséklet növekedése folytatódik a Kárpát-

medencében, 2021-50-re átlagosan 1.5°C, míg 2071-2100-ra átlagosan 3.5°C éves 
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hőmérséklet-növekedést prognosztizálnak (4. táblázat). A legnagyobb hőmérséklet-növekedés 

a század végére nyáron várható. A várható csapadék mennyiségének megváltozása korántsem 

mutat egységes képet a 4 modell szerint. Az évszakos csapadékösszeg relatív megváltozása 

alapján a csapadék csökkenése tavasszal és nyáron, míg növekedése inkább ősszel és télen 

valószínűsíthető. Csak a nyári csapadékmennyiség csökkenése tekintetében mutatnak a 

modellek teljes mértékben konzisztens becslést.  

 

3. táblázat A klímaparaméterek változásának bemutatásánál alkalmazott négy regionális 

klímamodell (Horányi 2011) 

 

4. táblázat Magyarországi vizsgált klímaparaméterek relatív megváltozása az 1961-1990-es 

időszakhoz képest a 20121-2050 és 2071-2100 időszakokban négy regionális klímamodell 

alapján (Horányi 2011) 

Paraméter Referencia 

időszak 

Változás mértéke 

1961-1990 2021-2050 2071-

2100 

Átlaghőmérséklet (°C) 7,28-11,09 1,1-1,9 3,1-4,0 

Tavaszi átlaghőmérséklet (°C) 5,2-11,7 1,1-1,6 2,3-3,1 

Nyári átlaghőmérséklet (°C) 13,88-20,5 0,7-2,6 3,5-6,0 

Őszi átlaghőmérséklet (°C) 5,8-11,9 0,8-2,0 3,0-3,9 

Téli átlaghőmérséklet (°C) -4,8-2,0 1,1-1,3 2,5-3,9 

Éves csapadékösszeg-változás 

(%) 

465-744,5 (-7)-0 (-21)-3 

Tavaszi csapadékösszeg-változás 

(%) 

116-210 (-10)-3 (-8)-2 

Nyári csapadékösszeg-változás 

(%) 

150-290 (-5)-(-2) (-43)-(-

18) 

Őszi csapadékösszeg-változás (%) 90-250 (-4)-14 (-18)-19 

Téli csapadékösszeg-változás (%) 92-188 (-10)-7 (-6)-31 

 

A napi minimum és maximum hőmérsékletek várhatóan nyáron fognak a legnagyobb 

mértékben növekedni (5. táblázat). A hőmérsékleti indexek közül a pozitív szélsőségek 

növekedése valószínűsíthető, mely az országon belül dél-délkelet felé haladva egyre nagyobb 

Aladin-Climate 

4.5 

Felbontás: 10 

km 

Forgatókönyv: 

A1B 

REMO 5.0 

Felbontás: 25 km 

Forgatókönyv: 

A1B 

RegCM4.1 

Felbontás: 10 km 

Forgatókönyv: 

A2, B2 

PRECIS 1.4.6 és 

1.6 

Felbontás: 25 km 

Forgatókönyv: 

A1B 
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mértékű, a negatív extrémumok várható csökkenése pedig dél felé haladva mutat egyre kisebb 

mértékű változást. A csapadékindexek várható változásai arra utalnak, hogy hazán klímája kis 

mértékben szárazabbá válik: az őszi és nyári száraz időszakok és az intenzívebb csapadékok 

előfordulásának kis mértékű növekedésére számíthatunk (6-7. táblázat).  

 

5. táblázat Hőmérsékleti szélsőértékek várható értékei Magyarország területére a napi felbontású 

E-OBS adatbázis 1961-1990-es referenciaidőszakra vonatkoztatott átlagértékeihez Bartholy et al. 

2014) viszonyítva a négy regionális modell adaptációjával (Bartholy és Pongrácz 2011) 

Paraméter E-OBS Változás mértéke 

1961-1990 2021-

2050 

2071-

2100 

Éves napi minimumhőmérséklet (°C) 5,4 1,0-1,9 1,2-2,0 

Tavaszi napi minimumhőmérséklet (°C) 5,4 1,0-1,7 1,2-1,9 

Nyári napi minimumhőmérséklet (°C) 13,7 0,7-2,6 0,8-2,7 

Őszi napi minimumhőmérséklet (°C) 5,9 0,8-2,0 0,9-2,1 

Téli napi minimumhőmérséklet (°C) -3,3 1,1-1,3 1,3-1,8 

Éves napi maximumhőmérséklet (°C) 15 2,9-3,8 3,3-4,3 

Tavaszi napi maximumhőmérséklet (°C) 15,9 2,4-3,1 2,2-3,3 

Nyári napi maximumhőmérséklet (°C) 25,5 3,1-5,3 3,9-6,6 

Őszi napi maximumhőmérséklet (°C) 15,6 2,9-3,8 3,3-4,0 

Téli napi maximumhőmérséklet (°C) 2,8 2,5-3,8 2,8-3,9 

 

 

 

 

 

6. táblázat. Extrém hőmérsékleti indexek és csapadékindexek várható értékei Magyarország 

területére a 1961-1990-es referenciaidőszakhoz viszonyítva a négy regionális modell 

adaptációjával (Bartholy és Pongrácz 2011) 

Paraméter Ref. időszak Átlagos változás mértéke 

1961-1990 2021-2050 2071-2100 

Fagyos napok száma 

(Tmin<0°C)  

93 -18 nap/-20% -41 nap/-46% 

Nyári napok száma 

(Tmax>25°C)  

67 18 nap/29% 46 nap/83% 

Hőségnapok napok száma 

(Tmax>30°C)  

14 13 nap/70% 41 nap/195% 

Forró napok száma 

(Tmax>35°C)  

0,3 6 nap/>300% 23 nap/>300% 
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Hőségriadós napok száma 

(Tközép>25°C)  

4 12 nap/183% 38 nap/>300% 

RR1 (Rnap>1 mm) 106 -8 nap/-6% -15 nap/-13% 

RR5 (Rnap>5 mm) 36 -2 nap/-5% -4 nap/-9% 

RR10 (Rnap>10 mm) 11 0,2 nap/2% 0,5 nap/3% 

RR20 (Rnap>20 mm) 1,3 0,5 nap/17% 0,7 nap/25% 

CDD (Max(Rnap>1 mm)) 28 0,4 nap/2% 4 nap/14% 

SDII (Réves/RR1) 4,8 0,2 mm/nap//-

4% 

0,4 mm/nap//-

7% 

 

 

7. táblázat Extrém csapadékindexek várható értékei Magyarország területére a 1961-1990-es 

referencia időszakhoz viszonyítva a négy regionális modell alapján (Lakatos et al. 2012) 

 Relatív változás % 

Időszak  Paraméter tavasz  nyár ősz tél 

2021–2050 CDD  
(-15)-

13 
3-22 

(-4)-

10 
(-7)-8 

 
RR20 13-93 

(-

11)-

20 

13-62 4-89 

 
SDII  1-11 

(-

0,4)-

5 

6-13 (-2)-9 

2071-2100 CDD  3-14 
18-

68 
7-19 (-12)-7 

 RR20 38-84 
(-5)-

6 

38-

110 
40-237 

 SDII  6-14 

(-

0,3)-

9 

9-21 3-24 

 

2.6 Az elérhető RCP szcenáriók becslései Magyarországra (RegCM és Aladin-Climate 

regionális klímamodellek becslései alapján) 

2.6.1 Hőmérséklet 

A hazai klímaműhelyekben alkalmazott regionális éghajlati modellek Aladin-Climate 

pesszimista (RCP 8.5) és a RegCM optimista (RCP 4.5) forgatókönyvei egyetértenek abban, 

hogy az évszázad végéig az átlaghőmérséklet továbbra is emelkedik a Kárpát-medencében (8. 

táblázat): várhatóan 2 °C körüli a 2021–2050 időszakra mindkét modell szerint, míg 2069–
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2098 időszakra a változás mértékében különböző: az ALADIN-Climate (4 °C körüli) 

pesszimista szcenáriója nagyobb mértékű melegedést mutat, mint a RegCM (3 °C körüli).  

 

 

8. táblázat Az ALADIN-Climate és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján 

számított magyarországi éves és évszakos átlaghőmérséklet változás (°C) 2021–2050-re és 

2069–2098-ra az 1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva (forrás: Csorvási et al. 2016) 

A vizsgált időszak és az 

alkalmazott regionális 

klímamodell 

Átlaghőmérséklet-változás (°C) 

Időszak  Modell Éves  tavasz  nyár ősz tél 

2021–

2050  
ALADIN_8.5  1,7 1,3 1,7 1,5 2,1 

 
RegCM_4.5 1,9 1,8 2,5 1,6 1,8 

2069–

2098  
ALADIN_8.5  4,0 3,4 4,4 3,4 4,7 

 
RegCM_4.5 2,9 2,3 3,6 3,1 2,6 

 

A hőmérséklet éven belüli mente az ALADIN-Climate és a RegCM modellszimulációk 

szerint nem változik a jövőben, továbbra is a január lesz a leghidegebb hónap és júliusban 

várható az éves maximum (13. ábra). A század végére az ALADIN-Climate (RPC8.5, 

pesszimista forgatókönyv) azonban télen nagyobb hőmérséklet-emelkedést jelez, mint nyáron, 

így csökken az éves hőingás mértéke a referencia-időszakhoz képest. A RegCM 

szimulációban (RCP 4.5 optimista forgatókönyv) a nyár melegszik jobban, ennek 

következtében az éves hőingás mértéke növekszik. 

 
13. ábra Országos havi átlaghőmérséklet (°C) 2021–2050-re és 2069–2098-ra az ALADIN és 

a RegCM modellszimulációk eredményei alapján. Referencia időszak: 1971–2000 (Csorvási et 

al. 2016) 
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Évszakos lebontásban az ALADIN-Climate télre, a RegCM pedig nyárra adott a 

többi évszaknál valamelyest nagyobb melegedést (14. ábra).  

 

14. ábra Az éves és évszakos átlaghőmérséklet változása (°C) Magyarországon 2021–2050-re 

és 2069–2098-ra az ALADIN és RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 1971–

2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli (forrás: 

Csorvási et al. 2016) 

 

Területiségét és időbeliségét tekintve az évszázad közepére a modellek a melegedést kis 

területi és évszakos változékonysággal jelzik előre. Az ALADIN-Climate modell szerint 

az évszázad végére erősebb a változás térbeli tagoltsága (pl. kontrasztosabban rajzolódnak 

ki helyvidékeink), a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés továbbra is télen várható. A 

RegCM modell becsléseinek térbeli változékonysága a század végére kisebb, mint az 

ALADIN-Climate modell esetében, és a nyári időszakban becsli a legnagyobb 

hőmérséklet-növekedést.  

 

 

A RegCM modell részletesebb időbeli felbontásban becsült eredményeit mutatja be a 9. 

táblázat és a 15. ábra, mind az optimista (RCP4.5), mind a pesszimista (RCP8.5) 

forgatókönyv szerint. A legnagyobb melegedés nyáron várható, a pesszimista 

forgatókönyv a század végére akár 6,9°C-os növekedést is prognosztizál, mely az 

optimista forgatókönyv becsléseinek közel kétszerese. A legkisebb melegedés tavasszal 

valószínűsíthető mindkét forgatókönyv szerint. A nyári melegedéshez képest tavasszal a 
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század közepére 1,7-1,9°C-kal, míg a század végére 1,7-3°C-kal kisebb melegedés 

várható.  

 

9. táblázat Éves és évszakos átlaghőmérséklet változás (°C) a RegCM modellszimulációk 

eredményei alapján 2021–2040, 2041-2060, 2061-2080, 2080-2099-re az 1981–2000 

referencia-időszakhoz viszonyítva (Pongrácz et al. 2017 alapján) 

 

A vizsgált időszak és az 

alkalmazott regionális 

klímamodell 

Átlaghőmérséklet-változás (°C) 

Időszak  
RegCM 

forgatókönyv 
Éves  tavasz  nyár ősz tél 

2021–

2040 
RCP8.5  1,7 1,0 2,2 2,3 1,3 

 
RCP4.5 1,5 1,4 1,9 1,3 1,3 

2041-

2060 
RCP8.5  2,5 1,7 3,6 2,7 2,0 

 
RCP4.5 2,2 1,5 3,2 2,0 1,9 

2061-

2080 
RCP8.5  3,9 2,7 5,0 4,4 3,3 

 
RCP4.5 2,6 1,8 3,4 2,8 2,5 

2080-

2099 
RCP8.5  5,1 3,9 6,9 5,3 4,3 

 
RCP4.5 2,5 1,8 3,5 2,7 1,9 

 

 
15. ábra Évszakos átlaghőmérséklet változás (°C) a RegCM modellszimulációk eredményei 

alapján 2021–2040, 2041-2060, 2061-2080, 2080-2099-re az 1981–2000 referencia-

időszakhoz viszonyítva (Pongrácz et al. 2017 alapján) 
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2.6.2 Csapadék 

A regionális éghajlati modellek ALADIN-Climate pesszimista (RCP 8.5) és a RegCM 

optimista (RCP 4.5) forgatókönyveinek eredményei nemcsak a változás mértékében, de 

annak előjelében sem mindig mutatnak egyezést (10. táblázat, 16. ábra). Az ALADIN -

Climate modell szerint a század végéig az éves átlagos csapadékösszeg növekedése 

várható, minden évszakban növekedés prognosztizált, az országos átlagban a század 

közepére 3–17 %-os, a század végére 10–23 %-os mértékben (Csorvási et al. 2016). A 

RegCM modell szerint az éves átlagos csapadékösszeg a század  közepére az ország 

északkeleti részén akár csökkenhet is, az évszázad végére ez a csökkenés azonban már 

nem prognosztizált. 

 

10. táblázat Az ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján számított 

magyarországi éves és évszakos csapadékösszeg átlagos változása (mm/hónap) 2021–2050-re 

és 2069–2098-ra az 1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva (forrás: Csorvási et al. 

2016) 

 

A vizsgált időszak és az 

alkalmazott regionális 

klímamodell 

Csapadékösszeg átlagos változása (mm/hónap) 

Időszak  Modell Éves  tavasz  nyár ősz tél 

2021–

2050  
ALADIN_8.5  9 8 10 10 6 

 
RegCM_4.5 1,5 13 -8 -8 9 

2069–

2098  
ALADIN_8.5  12 10 16 15 7 

 
RegCM_4.5 5 14 -12 8 11 

 

 

A RegCM modell eredményei évszakos különbözőséget mutatnak: a tél és a tavasz növekvő, 

míg a nyár és ősz csökkenő csapadékmennyiséget mutat a század közepére, a század végére 

azonban csak a nyári időszakban valószínű kevesebb csapadék. Jelen modellek összegzett 

eredményekét az látszik, hogy a tavaszi, őszi és téli időszakokat várhatóan leginkább a 

csökkenő csapadék jellemzi, és a nyári időszak az, amelyik a projekciókban a 

legbizonytalanabbnak tűnik.  
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16. ábra Az éves és évszakos csapadékösszeg átlagos változása (%) Magyarországon 2021–

2050-re és 2069–2098-ra az ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 

1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli 

.(forrás: Csorvási et al. 2016) 

 

A csapadék éven belüli eloszlását a referenciaidőszakban, valamint a modell adatai adatok 

alapján (ALADIN-Climate pesszimista (RCP8.5) és RegCM optimista (RCP 4.5) 

forgatókönyv) szemlélteti a 17. ábra. Az ALADIN-Climate szerint az eloszlás változatlan 

marad a referenciaidőszakhoz képest. A maximum továbbra is júniusban várható, de a júniusi 

maximum várhatóan jóval magasabb lesz a jelenleginél. A minimum továbbra is február-

március, azonban itt a referencia időszaknál kisebb értékeket prediktál a modell. A RegCM 

modell szerint a csapadék eloszlása várhatóan változik. A század közepére a maximum 

áprilisra, a minimum szeptember-októberre tolódik el; a század végén pedig a maximum 

szintén áprilisra, viszont a minimum július-augusztusra várható.  
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17. ábra Havi csapadékösszeg (mm/hónap) 2021–2050-re és 2069–2098-ra az ALADIN és a 

RegCM modellszimulációk eredményei alapján. Referencia időszak: 1971–2000 (Csorvási et al. 

2016) 

 

A RegCM modell részletesebb időbeli felbontásban becsült eredményeit mutatja be a 11. 

táblázat és a 18. ábra, mind az optimista (RCP4.5), mind a pesszimista (RCP8.5) 

forgatókönyv szerint.  Az előbb leírtak alapján tehát télen és tavasszal a csapadék 

növekedésére, míg nyáron szárazabbá váló éghajlati viszonyokra számíthatunk hazánk 

térségében. Az évszázad első felében (2021–2040, 2041–2060) nincs jelentősebb különbség a 

két szcenárió között, az évszázad második felében (2061-2080, 2080-2099) viszont igen. 

Ősszel például kis mértékű csapadéknövekedés valószínűsíthető az optimista forgatókönyv 

esetén, míg ezzel ellentétesen a pesszimista forgatókönyv szerint csapadék csökkenésre 

számíthatunk.  

 

11. táblázat Éves és évszakos csapadék változás (%) a RegCM modellszimulációk 

eredményei alapján 2021–2040, 2041-2060, 2061-2080, 2080-2099-re az 1981–2000 

referencia-időszakhoz viszonyítva (Pongrácz et al. 2017 alapján) 

A vizsgált időszak és az 

alkalmazott regionális 

klímamodell 

Csapadékösszeg átlagos változása (%) 

Időszak  
RegCM 

forgatókönyv 
Éves  tavasz  nyár ősz tél 

2021–

2040 
RCP8.5  1 20 -22 -9 24 

 
RCP4.5 8 27 -11 -10 32 

2041-

2060 
RCP8.5  1 32 -21 -14 10 

 
RCP4.5 0 35 -25 -21 12 
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2061-

2080 
RCP8.5  15 48 -3 -12 32 

 
RCP4.5 11 39 -22 4 27 

2080-

2099 
RCP8.5  5 26 -30 -9 46 

 
RCP4.5 8 24 -27 11 23 

 
18. ábra Évszakos csapadék változás (%) a RegCM modellszimulációk eredményei alapján 

2021–2040, 2041-2060, 2061-2080, 2080-2099-re az 1981–2000 referencia-időszakhoz 

viszonyítva (Pongrácz et al. 2017 alapján) 

 

2.6.3 Hőmérsékleti szélsőségek várható változásai  

A regionális éghajlati modellek ALADIN-Climate pesszimista (RCP 8.5) és a RegCM 

optimista (RCP 4.5) forgatókönyvei egyetértenek abban, hogy az évszázad végéig a meleg 

extrémumok további növekedése, valamint a hideg extrémumok további csökkenése várható 

(19. ábra).  A század közepére és végére kisebb mértékű növekedést mutat az ALADIN-

Climate model a RegCM változásaihoz képest a meleg extrémumok esetében. A hideg 

extrémumoknál a két modell eredményei a század közepére közel hasonlóak, a század végére 

az ALADIN-Climate jóval jelentősebb csökkenő tendenciát vetít elő a melegedés hatására. 
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19. ábra A fagyos napok (Tmin < 0 °C), a nyári napok (Tmax > 25 °C) és a hőségnapok (Tmax ≥ 30 °C) éves  

gyakoriságának változása (nap) 2021–2050-re és 2069–2098-ra az ALADIN és a RegCM modellszimulációk 

eredményei alapján az 1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli. 

(forrás: Csorvási et al. 2016) 

 

 

12. táblázat A fagyos napok (Tmin < 0 °C) , nyári napok (Tmax > 25 °C) , hőségnapok (Tmax > 30 °C),  forró 

napok (Tmax > 35 °C) évi számának várható változása (nap) a RegCM modellszimulációk eredményei alapján 

2021–2040, 2041-2060, 2061-2080, 2080-2099-re az 1981–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva (Pongrácz et 

al. 2017 és Pieczka 2018 alapján) 

Vizsgált időszak és 

adatok 
Hideg és meleg extrémumok alakulása 

1981-

2000 

Referencia 

időszak, 

Carpatclim 

adatbázis 

96 

nap/év 

75 

nap/év 
20 nap/év 

12 

nap/évtiz

ed 

Idősza

k  

RegCM 

forgatókön

yv 

A fagyos 

napok 

(Tmin < 

0 °C) évi 

számána

k 

várható 

változás

a 

A nyári 

napok 

(Tmax > 

25 °C) 

évi 

számána

k 

várható 

változás

a 

A 

hőségnap

ok (Tmax 

> 30 °C) 

évi 

számának 

várható 

változása 

A forró 

napok 

(Tmax > 

35 °C) 

évi 

számána

k 

várható 

változása 

2021– RCP8.5  -24 19 19 9 
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2040 

 
RCP4.5 -19 15 16 9 

2041-

2060 
RCP8.5  -28 22 29 22 

 
RCP4.5 -27 21 28 17 

2061-

2080 
RCP8.5  -49 34 40 30 

 
RCP4.5 -34 22 27 19 

2080-

2099 
RCP8.5  -60 46 55 47 

 
RCP4.5 -35 28 22 23 

 

A RegCM modell részletesebb időbeli felbontásban becsült eredményeit mutatja be a 12. 

táblázat és az 20. ábra, mind az optimista (RCP4.5), mind a pesszimista (RCP8.5) 

forgatókönyv szerint. Mindkét szcenárió a fagyos napok számának folyamatos csökkenését 

prognosztizálja a század végéig, és ugyanez a folyamatos, de növekvő tendencia jellemző a 

nyári napok és forró számát is. A hőségnapok tendenciája viszont az optimista forgatókönyv 

szerint a század második felében kis mértékben csökken a század első felében mutatott 

növekedést követően, viszont a pesszimista szcenárió esetében a század végéig folyamatos 

növekedés várható. A melegedési tendenciákat alátámasztva az évszázad végére az RCP4.5 

szcenárió esetén Magyarország területén átlagosan több mint 5 héttel csökken a fagyos napok 

évi átlagos előfordulási gyakorisága, így a XX. század utolsó két évtizedére jellemző közel 3 

hónapos fagyos időszak 2 hónap alá csökken (Pongrácz et al. 2017). A meleg extrémumok 

előfordulási gyakoriságának növekedése várható tehát a modell eredményei alapján, az 

optimista és a pesszimista szcenárió közötti különbség a század végére megnő.   

 

 
20. ábra A fagyos napok (Tmin < 0 °C) , nyári napok (Tmax > 25 °C) , hőségnapok (Tmax > 30 °C),  forró 

napok (Tmax > 35 °C) évi számának várható változása (nap) a RegCM modellszimulációk eredményei alapján 

2021–2040, 2041-2060, 2061-2080, 2080-2099-re az 1981–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva (Pongrácz et 

al. 2017 és Pieczka 2018 alapján) 
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2.7 Csapadékindexek, valamint az SDII és CDD index várható változásai 

A 21. ábra a csapadékindexek, valamint a CDD és SDII indexek országos várható változását 

mutatja be a regionális éghajlati modellek ALADIN-Climate pesszimista (RCP 8.5) és a 

RegCM optimista (RCP 4.5) forgatókönyvei és a két vizsgált időszak tekintetében évszakok 

szerint.  

 
21. ábra. Az egymást követő száraz napok maximális évszakos számának (CDD), a nagy (RR10), az extrém nagy 

(RR20) csapadékú és a csapadékos (RR1) napok évszakos gyakoriságának és az átlagos évszakos csapadékintenzitás 

(SDII) magyarországi változása (nap illetve SDII esetén mm/nap) 2021–2050-re és 2069–2098-ra az ALADIN és a 

RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. (forrás: Csorvási et 

al. 2016) 

 

Az eredmények alapján a tél és a tavasz várható változásai egyértelműbbek: csökken a száraz 

időszakok hossza, illetve a csapadékos napok száma és a csapadékintenzitás nő. A 

modellszimulációk eredményei nyáron és ősszel a csapadékos napok számában és intenzitását 

tekintve ellentmondó eredményeket mutatnak, a változás bizonytalan. Egyedül nyáron a száraz 

időszakok hosszának növekedése valószínűsíthető. 

 

A 2021–2050 időszakban hazánkban a téli és tavaszi csapadéknövekedéssel párhuzamosan 

várhatóan emelkedni fog a csapadékos napok száma (RR1) az országban. A 2069-2098-as 

időszakban a tavaszi csapadéknövekedést tekintve szintén egyetértenek a modellek, viszont az 

őszi időszakban a RegCM a század végére az ország egyes területén kis mértékű csökkenést 

modellez) (22. ábra). A nyári és őszi időszakra a két modell eredménye ellenkező előjelű 

változásokat vetítenek elő, az évszakok tekintetében itt a legjelentősebb a bizonytalanság.  
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22. ábra A csapadékos (R ≥ 1 mm) napok évszakos gyakoriságának változása (%) 2021–2050-re és 2069–2098-

ra az ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 1971–2000 referencia-időszakhoz 

viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli. (forrás: Csorvási et al. 2016) 

 

A nagy csapadékú napok száma (RR10) tekintetében mindkét modell növekedést vetít elő a 

század közepére és végére is (23. ábra). A tavaszi időszak csapadéknövekedése nem az egész 

országra vonatkozik, bizonyos területeken mindkét modell kis mértékű csapadék-csökkenést 

prediktál. Hasonlóan a csapadékos napok számához (RR1), a nyári és őszi időszakra a két 

modell eredménye ellenkező előjelű változásokat vetítenek elő, tehát az évszakokat tekintve 

ebben az esetbe is itt a legjelentősebb a bizonytalanság.  



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Globális folyamatok  Oldal 34 

 

 
23. ábra A nagy csapadékú (R ≥ 10 mm) napok évszakos gyakoriságának változása (%) 2021–2050-re és 2069–

2098-ra az ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 

1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli. (forrás: Csorvási et al. 

2016) 

 

Az extrém nagy csapadékú napok (RR20) számának változására a helyi tényezők nagy 

hatással vannak, hiszen ezek jellemzően helyi zivatartevékenységekhez köthetőek, éppen 

ezért változásuk térben igen differenciált képet mutat (24. ábra).  

 
24. ábra Az extrém nagy csapadékú (R ≥ 20 mm) napok évszakos gyakoriságának változása (%) 2021–2050-re 

és 2069–2098-ra az ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei 
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alapján az 1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli. (forrás: 

Csorvási et al. 2016) 

 

Egyértelműbb és szignifikáns változás a század végére látható, ekkor nyár kivételével minden 

évszakban gyakrabban fognak előfordulni ilyen nagy csapadékmennyiségű napok, és ez a 

változás ősszel és télen a modellek szerint az ország jelentős részén meghaladja a 

változékonyságot (Csorvási et al. 2016).  Az egymást követő száraz napok maximális 

számának változásában és a csapadékintenzitás tekintetében a modellek az országon belül 

nagyon eltérő képet mutatnak (25-26. ábra).  

 

 
25. ábra Az átlagos évszakos csapadékintenzitás változása (SDII) (%) 2021–2050-re és 2069–2098-ra az 

ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 1971–2000 referenciaidőszakhoz viszonyítva. 

A szignifikáns változást pontozás jelöli. (forrás: Csorvási et al. 2016) 
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26. ábra Az egymást követő száraz (R < 1 mm) napok maximális évszakos számának változása (CDD) (%) 

2021–2050-re és 2069–2098-ra az ALADIN és a RegCM modellszimulációk eredményei alapján az 1971–2000 

referencia-időszakhoz viszonyítva. A szignifikáns változást pontozás jelöli. (forrás: Csorvási et al. 2016) 

 

2.8 Az SRS és az újabb RCP szcenáriók különbözőségei  

 

Az SRS és az újabb RCP modell szimulációk hőmérsékleti becslései mind egyértelműen 

melegedést valószínűsítenek a teljes évszázadra vonatkozóan. A legnagyobb mértékű 

hőmérséklet növekedés nyáron, míg a legkisebb mértékű növekedés tavasszal várható. Az SRS 

és az RCP modell szimulációk a hőmérséklet növekedésére hasonló eredményeket adtak, bár a 

hazánkban újonnan lefuttatott pesszimista (RCP8.5) forgatókönyvek a korábbiaknál nagyobb 

melegedést mutatnak. A csapadék projekció tekintetében továbbra is jelentős bizonytalanság 

jellemző. Az SRS szcenáriók az éves csapadékösszeg változásában nem jeleztek jelentősebb 

változásokat és azok iránya sem volt egyértelmű, az újabb RCP szimulációk már inkább 

növekedést (az egyik modell eredményei alapján szignifikáns mértékben) mutatnak a század 

végére. Évszakos bontásban a tavaszi időszakra az RCP szimulációk a korábbinál egyértelműbb 

növekedést mutatnak, a legjelentősebb különbség a nyári évszakban várható változásoknál 

figyelhető meg, hiszen a korábbi SRS szcenáriókon alapuló szimulációk egyértelműen 

szárazodást mutattak, az új modellezési eredmények alapján csökkenés és növekedés egyaránt 

lehetséges, a jelenlegi projekciókban ez tűnik a legbizonytalanabbnak. A hőmérséklet 

szélsőségek alakulása szempontjából SRS és az újabb RCP modell szimulációk mind 

tendenciájában, mind mértékében hasonló eredményeket adtak, az évszázad végéig a hideg 

hőmérsékleti szélsőségek fokozódó mértékű csökkenése, a meleg hőmérsékleti szélsőségek 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Globális folyamatok  Oldal 37 

 

fokozódó mértékű növekedése várható. A csapadék szélsőségek esetében az SRS és RCP 

szimulációk többségében hasonló eredményeket adtak. Az extrém nagy csapadékú napok 

számának (RR20) esetében, a nyár kivételével minden évszakban növekedés várható, nyáron 

elenyésző mértékű változást prognosztizálnak. A csapadékintenzitás (SDII) esetében az 

évszázad első felére nyáron bizonytalan a változás iránya, a többi évszakban növekedés 

jellemző. Az évszázad végére minden évszakban növekedés várható. Az egymást követő száraz 

napok maximális évszakos számának (CDD) projekciója bizonytalanabb. Az RCP szimulációk 

alapján a legegyértelműbb változások a tavaszi időszakban várhatóak, kismértékű rövidülést 

jeleznek, ezzel szemben a régebbi SRS szcenáriók alapján az évszázad végére inkább 

kismértékű hosszabbodást vártak. Az évszázad végére nyáron és ősszel inkább a száraz 

időszakok hosszabbodása várható mind az SRS, mind az RCP szcenáriók alapján. A téli 

változások az SRS szcenáriók alapján bizonytalanok, az újabb RCP szimulációk alapján a 

száraz időszakok rövidülése várható. 

 

2.9 Klímaváltozás és az aszályveszély változása 2 modell szimuláció alapján a század 

közepére 

 

A klímaváltozás aszályveszélyre gyakorolt hatásának részletes magyarországi elemzéséhez a 

fent bemutatott modell szimulációk közül kettőt vizsgálunk (ALADIN-Climate (RCP 8.5) és 

RegCM (RCP 4.5)), az 1971–2000 referencia-időszakhoz viszonyítva. A szimulációk úgy 

lettek kiválasztva, hogy azok nem a legszélsőségesebb változásokat tükrözik, ezen belül eltérő 

csapadékváltozási mintázatot mutatnak: egy inkább szárazodó és egy csapadékosabb verziót. 

A hőmérséklet változásában az előző fejezetben bemutatott szimulációk között csupán kisebb 

mértékű eltérések mutatkoztak. Az aszályveszély változásával összefüggő paramétereket 

elsősorban a 21. sz. első felére, 2050-ig vizsgáltuk.  

 

2.9.1 ALADIN-Climate (RCP 8.5) 

Az ALADIN 8.5 szimuláció alapján 2021-2050 időszakra az éves hőmérséklet növekedés 1,7 

°C és jelentősebb térbeli különbégek az országon belül nem azonosíthatóak. Évszakosan 

megvizsgálva tavasszal az átlagos 1,3 °C növekedés szintén térbelileg azonos képet mutat. 

Nyáron a növekedés mértéke az éves változással megegyezik. Ősszel 1,5 °C 

átlaghőmérséklet-változás várható; térbeliségét tekintve az ország középső részén, a Mezőföld 

és a Duna-menti síkság vonalában tapasztalható az országos átlagtól némiképp nagyobb 

változás. Télen az országos átlag 2,1 °C-kal nő, és ebben az évszakban jól felismerhető térbeli 

mintázat jellemző. É-i irányban növekszik a hőmérséklet változás mértéke: az ország déli 

területein 1,5-2 °C-os változás várható, az északi területeken jellemzően 2,0-2,5 °C, de ÉK-en 

meghaladja a 2,5 °C-ot. Az évszakos változások alapján az éves hőingás csökken. 

A téli átlaghőmérséklet jelentős növekedésével párhuzamosan a fagyos napok száma 

jelentősen, 25-30 nappal csökken, nagyobb mértékű csökkenés a Kisalföldön és az Alföld É-i 
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területein jellemző. Ezek a változások a negatívan hathatnak a téli vízháztartásra, ugyanis 

csökkenhet a hóban tárolt vízkészlet mennyisége, gyorsabb a lefolyás és a beszivárgás.  

A nyári átlaghőmérséklet növekedése mellett a nyári napok kismértékű, nem szignifikáns 

növekedése figyelhető meg, melynek térbeli mintázatára jellemző, hogy K-Ny-i irányban 

fokozódik a növekedés mértéke. A hőségnapok változásának térbeli mintázata hasonló, 

mértéke azonban meghaladja a nyári napok változását.  

A csapadék változása az ALADIN 8.5 szimuláció alapján a 2021-2050 időszakban az 

aszályveszély szempontjából kedvezően alakul. Az éves és évszakos szinten ugyan csak 

kismértékű növekedést mutat, térbeli különbségek az éves változásban nem azonosíthatóak. 

Az évszakokat vizsgálva tavasszal, ősszel és télen figyelhető meg térbeli trend a 

változásokban. Tavasszal és ősszel a csapadék növekedés mértéke Ny-K-i irányban 

növekszik. Ősszel a szignifikáns növekedéssel érintett terület kiterjedése nagyobb, mint 

tavasszal, szinte teljes egészében megfigyelhető a Dunától keletre fekvő területen, itt a 

növekedés mértéke meghaladja a 20 mm-t, az Alföld középső és DK-i területein a 30 mm-is. 

Télen azonban fordított trend figyelhető meg, a legnagyobb mértékű csapadék növekedés (20 

mm feletti) a Ny-i, DNy-i területeken jellemző. 

Az átlagos csapadékmennyiség változásával párhuzamosan minden évszakban jellemző a 

csapadékos napok számának növekedése. Nagyobb mértékű növekedés ősszel és télen 

figyelhető meg. A változások térbeli mintázata az átlagos csapadékhoz hasonlóan alakul, 

tavasszal és ősszel az ország K-i területein nagyobb a növekedés, télen a Ny-i országrészben, 

legjelentősebben a Kisalföld területén. 

A nagy (R ≥ 10 mm) és az extrém nagy csapadékú (R ≥ 20 mm) napok évszakos 

gyakoriságának változása változatos képet mutat, és főként az R ≥ 20 mm esetében 

egyértelmű térbeli mintázat nehezebben azonosítható. Tavasszal az ország Ny-i részén inkább 

csökkenés K felé növekedés jellemző. Ősszel mind az R ≥ 10 mm és R ≥ 20 mm esetében a 

Dél-Alföld a leginkább érintett a növekedéssel. 

A száraz időszak hossza tavasszal ÉNY-DK irányú trendet mutat. ÉNY-on nő, míg DK-en 

csökkenés várható. Nyáron és ősszel a száraz időszakok hosszában kis mértékű (-10% - 

+10%) változások prognosztizáltak és nem mutat egységes képet.  Télen a Kisalföldön 

csökkenés, míg az ország többi részében kis mértékű változások várhatóak (-10% - +10%) 

dominánsan csökken, leginkább az Alföld déli része (20-30 %). Nyáron és ősszel a száraz 

időszakok hossza leginkább nő, a legnagyobb növekedés az ország északi részén várható. 

Télen a száraz időszakok hosszának csökkenése várható.  

 

Az évek közötti szélsőségek növekedése az éves csapadék esetében kevésbé jellemző, 

évszakos szinten azonban, különösen nyáron és ősszel a szélsőséges évek jelentős fokozódása 

várható.  

Az ALADIN szimuláció alapján 2021-2050 időszakban nyáron a szélsőségesen nagy 

csapadékú évek gyakoriságának növekedése jellemző, amikor a csapadék mennyisége a 3 

hónap alatt meghaladja a 300 mm-t. A legnagyobb csapadékok augusztusban fordulhatnak 

elő, akár a korábbi legnagyobb csapadékmennyiség kétszerese is előfordulhat. A jelentősebb 
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száraz anomáliák ritkábban fordulnak elő és kevésbé erőteljesek. Ősszel és télen a nedves 

anomáliák válnak gyakoribbá. 

 

2.9.2 RegCM (RCP 4.5) 

A RegCM szimuláció alapján 2021-2050 időszakra az éves hőmérsékletben hasonló mértékű 

változások várhatóak, mint az ALADIN modell esetében, de térben az ÉK-i rész jobban kitett, 

itt a változás mértéke meghaladja a 2 °C-ot. Tavasszal a változások mértéke és térbelisége is 

az éves változásokhoz hasonlóan alakul. A RegCM szimuláció alapján a legnagyobb mértékű 

növekedés nyáron várható (országos átlagban 2,5 °C, szintén az ÉK-i területek (Észak-Alföld, 

Északi-Középhegység) erősebb érintettségével (2,5-3,0 °C). Ősszel és télen a változás 

mértéke az éves átlag körül alakul (1,6 és 1,8 °C) és térbeli mintázat nem azonosítható. Az 

évszakos változások alapján az éves hőingás mértéke növekszik. 

A 2021-2050 időszakon belül a referencia időszakban megfigyelt folyamatosan növekvő 

tendencia folytatódik. Emellett leginkább a nyári hónapokban az évek közötti szélsőségek is 

növekszenek, a 2040-2050 közötti időszakra gyakorivá válhatnak a 25 °C körüli 

átlaghőmérsékletű nyarak is. 

A téli átlaghőmérséklet jelentős növekedésével párhuzamosan a fagyos napok száma 

jelentősen, 25-30 nappal csökken, nagyobb mértékű csökkenés leginkább az ország északi 

területein jellemző. Ezek a változások a negatívan hathatnak a téli vízháztartásra, ugyanis 

csökkenhet a hóban tárolt vízkészlet mennyisége, gyorsabb a lefolyás és a beszivárgás.  

A nyári átlaghőmérséklet növekedése mellett a nyári napok jelentős növekedése figyelhető 

meg, melynek térbeli mintázatára jellemző, hogy K-Ny-i irányban fokozódik a növekedés 

mértéke. A hőségnapok változásának térbeli mintázata hasonló, mértéke azonban meghaladja 

a nyári napok változását.  

A nagy (R ≥ 10 mm) és az extrém nagy csapadékú (R ≥ 20 mm) napok évszakos 

gyakoriságának változása is változatos képet mutat. A nagy csapadékú napok száma tavasszal 

és télen növekedő tendenciát, nyáron és ősszel csökkenő tendenciát mutat, a változás mértéke 

leginkább 10-20% között mozog. Térbeliségét tekintve a téli időszakra vonatkozóan az 

Alföldön akár 60%-os növekedés is várható. Az R ≥ 20 mm esetében egyértelmű térbeli 

mintázat nem azonosítható, az egyes lokális eltérések helyi hatásoknak köszönhetőek. 

Tavasszal és télen leginkább növekedés várható. A nyár a legváltozatosabb a mintázat 

tekintetében: az ország nyugati felére és a DK Alföldre növekedő tendenciát 

prognosztizálnak, míg a Duna-Tisza közén és ÉK-Magyarországon csökkenő tendencia 

várható. Ősszel szinte az egész ország területe csökkenő tendenciával érintett.  

A száraz időszak hossza tavasszal dominánsan csökken, leginkább az Alföld déli része (20-30 

%). Nyáron és ősszel a száraz időszakok hossza leginkább nő, a legnagyobb növekedés az 

ország északi részén várható. Télen a száraz időszakok hosszának csökkenése várható.  

A RegCM szimuláció alapján 2021-2050 időszakra éves szinten a csapadékmennyiség 

változatlan, azonban az évszakok között jelentős eltérések tapasztalhatók, melyek az 

aszályveszélyt és az aszályok erősségét kedvezőtlenül befolyásolhatják. Az éves csapadék 
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tavasszal és télen növekedést mutat, nyáron és ősszel pedig csökkenést. A térbeli mintázatot 

vizsgálva megfigyelhető, hogy az éves csapadék az Északi-középhegység területén 

csökkenést mutat, a többi területen inkább kismértékű növekedés jellemző. Az évszakos 

változásoknál nyáron és ősszel szinte az ország teljes területére csökkenést jelez a 

modellszimuláció, legnagyobb mértékben az ÉK-i területekre. Télen ennél a 

modellszimulációnál is megfigyelhető egy NY-K-i tendencia, azonban az ALADIN-hoz 

képest fordított irányban, a nagyobb mértékű csapadéknövekedés a K-i részen jellemző. 

Az évek közötti szélsőségek növekedése az éves csapadék esetében kevésbé jellemző, 

évszakos szinten azonban, különösen nyáron és ősszel a szélsőséges évek jelentős fokozódása 

várható.  

A RegCM szerint egyre gyakoribbá válnak a szélsőségesen száraz nyarak, 2040-2050 közötti 

időszakban több olyan év várható, amikor a nyári csapadékösszeg nem éri el a 60 mm-t, 

emellett a jelentősen száraz őszök előfordulása is gyakoribbá válhat, és július szeptember 

között többször előfordulhatnak szinte csapadékmentes hónapok. A modell szerint azonban a 

szélsőségesen nagy csapadékú nyarak (300 mm-t meghaladó) előfordulására is számítani 

lehet. Szélsőségesen nagy csapadékú évszakok szaporodása elsősorban a tavaszi időszakban 

jellemző, a tavaszi hónapokban a havi legnagyobb csapadékmennyiség megkétszereződhet. 

 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Aszálydefiníciók és a jelenség okai Oldal 41 

 

3 A vízhiány- és aszály definíciója, típusai, kiváltó okai 

  

3.1 Nemzetközi és hazai definíciók összefoglalása 

  

A vízhiány- és aszály fogalmi meghatározása a több évtizedes nemzetközi kutatások 

ellenére még a mai napig nem tisztázott teljes mértékben, igaz meg kell jegyezni, hogy a téma 

egyre részletesebb körüljárásával mind pontosabb meghatározások születnek a hasonló – a 

köznyelvben gyakran azonosnak vélt – fogalmak tisztázása kapcsán. 

Az aszály kifejezést a különböző tudományágak másként értelmezik (Urbán 1993). 

Wilhite és Glantz (1985) tanulmányából kiderül, hogy a folyamat összetettségéből, illetve a 

komoly szakmai érdeklődésnek köszönhetően (1985-ig bezárólag) már több mint 150 féle 

aszály definíció született, melyek száma azóta feltehetően tovább emelkedett. A 

Meteorológiai Világszervezet (WMO 1986) által közzétett definíció szerint az aszály tartós és 

regionális léptékben megjelenő csapadékhiány. A Magyar Nagylexikon (1994) szerint az 

aszály „rendellenesen hosszú ideig tartó (néhány hetes, esetleg hónapos), kedvezőtlen időjárás 

hatására előálló, a környezet több elemében tapasztalható erősen vízhiányos állapot”. Egy 

újabb megfogalmazás szerint az aszály az átlagos állapotot jelentősen és tartósan meghaladó 

vízhiány (Bussay–Szinell–Szentimrey 1999). Ezek a fogalmak tehát három fő kritériumot; az 

intenzitást, a tartósságot és a víz valamiféle hiányát jelölik meg. Gillette (1950) 

megfogalmazása szerint az aszály egyfajta „kúszó jelenség”, nehezen kimérhető változások 

kísérik a megjelenését, aminek következtében megjelenési idejének és végének pontos 

meghatározása nehézkes. 

Az aszály definiálásánál ki kell emelni, hogy az egy relatív állapot (Palmer 1965, Pálfai 

2002), az aszály jelentése nem azonos a szárazsággal. Az arid területeken, így például a 

sivatagokban nem beszélhetünk aszályról, hiszen a kevés csapadék az éghajlat természetes 

velejárója. Az aszályt tehát célszerű a területi és az időszaki adottságokhoz (átlagos 

állapothoz) képest viszonylagosan értelmezni. Amennyiben a csapadék csökkenése hosszú 

távú tendenciát mutat egy területen, úgy ezt a folyamatot szárazodásként kell értelmeznünk.  

Ezen ésszerűnek tűnő megközelítések alkalmazását nehezíti a klíma folyamatos (és 

antropogén hatásokra erősödő) változása, azonban az időbeli összehasonlítás múltbeli 

hosszabb (referencia) időszakokhoz történő viszonyítással így is lehetséges. 

Az aszály a legtöbb a hazai és nemzetközi forrás szerint elsődlegesen meteorológiai 

okokra visszavezethető jelenség, azonban ezek a munkák szinte kivétel nélkül utalnak a 

folyamat összetettségére és az egyéb környezeti (hidrológiai, talajtani, mezőgazdasági, 

társadalmi stb.) aspektusokra is. Az aszály szerteágazó és sok (társadalmi vagy gazdasági) 

szereplőt érintő következményei miatt vizsgálata és kezelése több ágazat közreműködését 

igényli. A Magyar Nagylexikon (1994) az aszály megfogalmazása mellett említést tesz annak 

típusairól, mely szerint a vízhiány következménye alapján meteorológiai, mezőgazdasági, és 

hidrológiai aszályt különböztethetünk meg. Ugyanez a kategorizálás egészül ki Wilhite és 
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Glantz (1985) összeállításában a társadalmi-gazdasági aszály fogalmával, mely az emberi 

tényezőből, vagy a gazdasági vízkészletekre gyakorolt kedvezőtlen hatásokból indul ki. 

 

A meteorológiai aszály alatt általában a csapadékmennyiség normálistól (sokéves 

átlagtól) való elmaradását értik (Sadowski 1984, Bell 1986). Wilhite és Glantz (1985) 

összefoglaló munkájába arra hívja fel a figyelmet, hogy  sok esetben a meteorológiai aszály 

definíciója „homályos”. Erre több példát is hoznak a szerzők, miszerint a meteorológiai aszály 

„egy bizonyos számú napon át észlelt, bizonyos mértékű csapadékhiány” (Nagy-Britanniai 

Meteorológiai Hivatal 1951) , vagy „hosszan tartó, és jelentős csapadéktól mentes időszak” 

(Linsley et al 1958). A megfogalmazásokkal szemben támaszott kifogás a szerzők részéről a 

„tartós és jelentős” kifejezések használata kapcsán merült fel, melyek vagy nem voltak 

megállapítva, vagy földrajz, gazdasági, hidrológiai stb. viszonyoktól függően eltérő 

jelentéssel bírtak.  

A WMO (1986) által közölt definíció is a csapadék hiányának tartósságát emeli ki. 

Palmer (1965) „Meteorológiai aszály” c. cikkében közölt egyszerű és logikus megfogalmazás 

szerint „az aszály elhúzódó és abnormális nedvességi hiány”.  Pálfai (2002) átfogó 

szakirodalmi áttekintő munkájában azt a következtetést vonta le, hogy „lényegében minden 

aszálydefiníció az átlagnál kevesebb csapadéknak a mezőgazdaságra, a vízkészletekre és a 

társadalmi-gazdasági tevékenységekre gyakorolt hatásával kapcsolatos”. 

A fenti megfogalmazásokból ésszerűnek látszik az a megállapítás is, hogy a 

meteorológiai aszály egyben az aszály folyamat-együttesének első lépcsőfoka. Az aszály 

egyéb típusai is a csapadék hiányával hozhatók összefüggésbe, még akkor is, ha annak 

kialakulása térben és/vagy időben eltér az észlelt következményéhez képest. 

A meteorológiai aszály mellett használatos még a légköri aszály fogalma. Ennek 

jelentését a kutatók olykor a meteorológiai aszállyal azonosítják, azonban logikusabbnak 

tűnik a légnedvességi hiány oldaláról történő megközelítés (Heszky 2007, Zamani et al. 

2015). A levegő nedvességtartalma a csapadék mellett már számos egyéb meteorológiai 

elemet von be az aszály témakörébe (léghőmérséklet, potenciális és aktuális 

evapotranspiráció, szélsebesség), tovább nehezítve a folyamat egzakt meghatározását. 

 

A mezőgazdasági aszály definíciói a korai szakirodalom alapján még jelentős átfedést 

mutattak a meteorológiai aszállyal. Számos tanulmány szintén a csapadék hiányával vagy a 

párolgási viszonyok elemzése útján írja le a mezőgazdasági aszályt (Wilhite és Glantz 1985), 

utalva a fogalom komplexitására. Ez a definíció általában a kedvezőtlen növényélettani 

hatások szemszögéből (Thom 1949) vagy a talaj nedvességi állapotának csökkenésével (Kulik 

1962) írja le a folyamatot, több tanulmány azonban a meteorológiai paraméterekből indul ki 

(Humphreys 1931, Laikhtman és Rusin 1957). Heathcote (1974) a mezőgazdasági aszály 

vizsgálata során kiemeli a vízigény és a vízkészletben fellelhető egyenlőtlenségeket, melyek 

egyaránt kialakulhatnak a természeti folyamatok eredményeként, de akár a vízigény 

megnövekedése folytán is. A korai hazai kutatások is foglalkoztak a mezőgazdasági aszállyal. 

Petrasovits (1989) például így fogalmazta meg: „Az aszály a növénytermesztési tér tartós és 
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olyan mértékű vízhiánya, amikor valamennyi környezeti tényező közül az elsődlegesen 

korlátozó tényező a víz”. A Környezetvédelmi Lexikon (Láng 2002) alapján „élettanilag az 

aszály a növényben az az állapot, amikor a vízhiány miatt megszűnik a nettó szárazanyag-

képzés”. Ez a leírás tovább részletez, miszerint talajaszály, légköri aszály és fiziológiai aszály 

különíthető el, de kiköti, hogy az aszály mindig csak valamely növény szempontjából 

értelmezhető. Az Európai Aszálykutató Intézet (EDO) honlapján
15

 található leírás alapján a 

mezőgazdasági aszály a (természetes vagy termesztett) növényzet számára felvehető 

talajnedvesség hiányával azonos. 

A mezőgazdasági aszály kifejezéshez szorosan kapcsolódva (gyakran szinonimaként) 

alkalmazzák a talajaszály fogalmát, mely egy jóval egyszerűbben körülhatárolható 

folyamatot, a talaj réteg(ek) nedvességi állapotát és kiszáradásukat helyezi előtérbe. A 

talajban kialakuló aszály súlyosságának mértéke a meteorológiai mellett számos egyéb 

tényezőtől függhet: a talaj fizikai állapotától, a talajtakarótól, a művelés módjától, a 

növényborítottságtól, domborzati viszonyoktól, a talajvíz elhelyezkedésétől, öntözöttségtől, 

vagy a vegyi anyagok használatától (Várallyay 1988, Pálfai 2002). 

 

A hidrológiai aszály kifejezés inkább tudományos konvencióként terjedt el, azonban 

könnyen belátható, hogy a redundáns jelleget kölcsönöz az egyébként is hidrológiai 

jelentéssel bíró fogalomnak, hiszen bármilyen aszályjelenség a vízzel kapcsolatba hozható. 

Pálfai (2002) a hidrológiai aszály kifejezés használata helyett a „vízhiányos állapot”, és a 

„kisvízi időszak” fogalmakat javasolja, utalva arra, hogy a felszíni és felszín alatti 

vízkészletekben bekövetkező változásoknak nincs a növényzetre közvetlenül gyakorolt 

hatása. 

A fellelhető irodalom alapján a hidrológiai aszály a felszíni és felszínalatti hidrológiai 

változásokat emeli ki a meteorológiai folyamatokkal szemben (Wilhite és Glantz 1985). 

  (1975) a folyamatot a vízfolyások vízkészletében kialakuló hiánnyal azonosítja egy 

adott vízgazdálkodási rendszer igényéhez viszonyítva. Faragó (1989) alapján a hidrológiai 

aszály a vízfolyások normálisnál alacsonyabb vízhozamával és a tározók csökkenő 

vízmennyiségével járó időszak. A lefolyási viszonyok mellett egyes szerzők a 

hóvízkészletben bekövetkező negatív változásokat és a potenciális evapotranspiráció 

mértékének kérdését is ebben a témában tárgyalják (Das 1983). Az USA Nebraskai 

Egyetemen működő Nemzeti Aszálykezelő Rendszerének (NDMC) honlapján
16

 a hidrológiai 

aszály fogalmát vízgyűjtőkre vonatkoztatott felszíni- vagy felszín alatti vizekben kialakuló 

hiányként határozzák meg. Utóbbi két forrás is kiemeli, hogy az aszályok a csapadék hiánya 

következtében alakulnak ki. A vízgyűjtőkön a meteorológiai aszály következtében kialakuló 

vízkészletek (tározók, tavak, folyók vízszintjeinek) csökkenése a vízfolyások mentén „tovább 

tud terjedni” (Szalai 2012), ebből következően a hidrológiai aszály és az azt kiváltó 

meteorológiai ok térben és időben eltérhet. 

                                                           
15

 https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1001 
16

 https://drought.unl.edu/Education/DroughtIn-depth/TypesofDrought.aspx 
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A társadalmi-gazdasági aszály kifejezés körül még nagyobb a bizonytalanság, ami 

részben annak tudható be, hogy az aszály következményeinek szinte kivétel nélkül az ember 

is elszenvedője. Könnyen belátható, hogy ritka az az eset, amikor az aszály a természeti 

környezetre, vagy ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen következményei nem fejtenek ki 

semmilyen közvetlen vagy közvetett hatást a társadalomra vagy a gazdasági folyamatokra. 

Wilhite és Glantz (1985) munkájában a társadalmi-gazdasági aszály definíciókat taglaló 

fejezetben bemutatott számos definíció a vízkészlet és a vízigény közötti eltérésekből indul ki 

(Hoyt 1936, Yevjevich 1967, Heathcote 1974, Sandford 1979). Ugyanez a fogalom található 

meg a Nebraskai Egyetem (NDMC) és az Európai Aszálykutató Intézet (EDO) honlapjain. A 

társadalmi vonatkozásokat Szalai (2012) az aszály következtében fellépő életminőségben 

bekövetkező visszaeséssel azonosítja, mely szélsőséges esetben tömeges elvándorlást 

eredményezhet.  

A megnevezésből logikusnak tűnhet, hogy ebbe a társadalmi-gazdasági aszály 

témakörébe sorolhatnánk az emberi egészségre gyakorolt hatásokat is, azonban feltűnően 

kevés olyan tanulmány született, mely akár csak említés szintjén foglalkozik az egészségügyi 

vonatkozásokkal. Az USA Betegségkezelési- és megelőzési Intézete (CDC) a honlapján
17

 az 

vízkészletek csökkenésével járó vízminőség romlást, a levegőtisztaságot, a higiéniai feltételek 

romlását, az élelmiszerek tápanyagcsökkenését és betegségek elterjedését közli, mint az 

emberi egészségre gyakorolt káros hatások. Annak ellenére, hogy ezek mind csak közvetetten 

kapcsolhatók az aszály folyamatrendszeréhez, a jelenség egészségügyi hatásai vitathatatlanok.  

Ugyancsak nehéz a szakirodalomban rátalálni az aszály „klasszikus értelemben vett” 

gazdasági következményeire.  A víz hiánya korlátozhatja, vagy meg is akadályozhatja 

bizonyos termékek előállítását, befolyásolja a gazdaság teljesítőképességét (terméskiesés, 

hozamcsökkenés). A hosszan tartó hidrológiai aszály a vízi úton történő szállítást is 

nehezítheti (pl. Duna alacsony vízszintje 2003-ban, vagy 2018-ban). 

 

A Global Water Partnership (GWP) 2015-ben kiadott aszálykezelési útmutatója is 

tartalmaz a szakirodalmi definíciókat egységesítő, tömör és lényegre törő megfogalmazásokat. 

Az útmutató alapján az aszály természetes jelenség. Olyan átmeneti, kedvezőtlen, súlyos, 

jelentős ideig tartó és nagy területre kiterjedő, az átlagos csapadékértékektől való eltérés 

(csapadékhiány), amely súlyosságának és időtartamának függvényében meteorológiai, 

mezőgazdasági és társadalmi-gazdasági értelemben vett aszályhoz vezethet. A meteorológiai 

aszály a csapadékmennyiségnek a normál állapottól való eltérése bizonyos időn keresztül. A 

mezőgazdasági aszály az útmutató meghatározása szerint egy adott termesztett növény által 

adott időben igényelt talajnedvesség-szinthez mérten meghatározható vízhiányos állapot. A 

kiadvány alapján a hidrológiai aszály a felszín alatti és felszíni víztestek vízkészleteinek 

elégtelen mennyisége. A társadalmi-gazdasági aszály az a helyzet, amikor a víz iránti 

kereslet olyan mértékben marad el a kínálattól, hogy az hatást gyakorol a társadalomra és a 

                                                           
17

 https://www.cdc.gov/features/drought/index.html 
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gazdaságra. Meg kell jegyeznünk, hogy a GWP útmutatója sem tér ki részletesen olyan 

alapfogalmak tisztázására mint a tartósság, vagy a súlyosság. Ezeknek a jellemzőknek a 

megállapítását a kiadvány az aszálykezelés végrehajtásában részt vevő intézmények 

feladatkörébe sorolja. 

A GWP (2015) kiadványa megemlíti a hosszú idejű aszályt, mint az aszály egy 

speciális formáját. A „tartós aszály” kifejezést a Víz Keretirányelv (VKI) 4. cikk (6) 

pontjában jelzett környezeti célkitűzések alóli kivételekkel kapcsolatosan vezeti be – 

megengedve a vízállapot természetes tényezők általi ideiglenes romlását. A kifejezés jogi 

meghatározását a jogalkotó nem fogalmazta meg a VKI-ban. A tartós aszály a víztest 

állapotának ideiglenes romlását okozó, különleges aszálytípus. A hosszú idejű aszály fogalmi 

meghatározása körül az jelentheti a bizonytalanságot, hogy a tartósság és az intenzitás ezáltal 

külön válik. A csapadékhiányos időszak elhúzódhat úgy is, ha súlyos következményekkel 

nem járó, enyhébb aszály alakul ki, míg erőteljes aszályok (tapasztalataink szerint) viszonylag 

rövid (néhány hetes) időszak alatt is kialakulhatnak. A bemutatott definíciók alapján a hosszú 

idejű vagy (tartós aszályok) leginkább a hidrológiai aszály fogalmával hozható párhuzamba, 

hiszen a vízkészletek csökkenése később következik be, mint a meteorológiai elemek vagy a 

talaj nedvességtartalmának megváltozása. 

 

Az utóbbi évtizedekben egyre jobban az érdeklődés középpontjába kerül az aszállyal 

sokszor tévesen azonos fogalomként használt vízhiány (water scarcity), amelyet a bemutatott 

definíciók alapján joggal értelmezhetnénk annak szinonimájaként. Azonban a vízhiány 

kifejezés a szakirodalomban inkább egy tendenciózus állapotot, a vízigények és a vízkészletek 

nem fenntartható különbségét fejezi ki. Az Európai Aszálykutató Intézet (EDO) honlapján 

közzétett definíció szerint a vízhiány arra utal, hogy a klimatikusan rendelkezésre álló 

készletek nem elegendőek a hosszútávú átlagos vízfelhasználás kielégítésére. A Műszaki 

Értelmező Szótár vízgazdálkodási kötete (V. Nagy és Kertai 1988) szerint „a vízhiány a 

vízmérleg egyik mutatója, illetve a vízszolgáltató rendszerek működése közben bekövetkező 

állapot, amelyben a megkívánt helyen és időben a vízigény-kielégítéshez szükséges vízkészlet 

hidrológiai vagy műszaki okokból részben vagy egészben nem áll rendelkezésre”. Ezek a 

meghatározások a vízmérlegben fennálló egyenlőtlenségekre utalnak készletgazdálkodási 

fogalmat tulajdonítva a kifejezésnek, ami nagyban hasonlít a hidrológiai aszály definícióihoz. 

A GWP (2015) kiadványában a vízhiány emberi tevékenység eredményeként előálló jelenség, 

a vízkészletek túlzott mennyiségben történő használatából fakadó, visszatérő egyensúlyhiány, 

amelynek oka, hogy a felhasználás jelentős mértékbe meghaladja a rendelkezésre álló 

természetesen pótlódó vízkészletet. A vízhiányt tovább súlyosbíthatja a vízszennyezés 

(amelynek eredményeként csökken a víz felhasználhatóság különböző célokra), valamint az 

aszályos időszakok. 

A vízhiány (water scarcity) – mint a vízkészletek és vízigények közötti mérleg 

felborulása – az idegennyelvű szakirodalomban jól elkülönül a víz fizikai értelemben vett 

hiányától (water shortage). A hidrológiai folyamatok bármely alrendszerében kialakuló 

vízmennyiségben észlelt elégtelenséget joggal nevezhetjük a víz hiányának, függetlenül a 
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térbeli és időbeli aspektusoktól, valamint az emberi tevékenységekre és életminőségre 

gyakorolt hatásoktól. Ezáltal a magyar nyelvben a két fogalom összemosódott, a különböző 

jelentéstartalmak gyakran nehezen különíthetők el. Jelen tanulmányban rá szerettünk volna 

mutatni a fogalmak értelmezési nehézségeire, de nem kívánunk mélyreható vizsgálatot 

végezni vagy állást foglalni az aszállyal és vízhiánnyal kapcsolatos kifejezések azonosságai 

vagy eltérései kapcsán. 

 

3.2 A hazai vízhiány és aszály kiváltó okainak elemzése 

 

A számos definícióból kiindulva kijelenthetjük, hogy az aszály jelenségét leginkább a 

meteorológiai tényezők határozzák meg. A kutatások, tanulmányok egyetértenek abban, és ez 

az aszálydefiníciókban is érvényre jutott, hogy a legfontosabb tényező a csapadék és annak 

idő- és térbeli eloszlása. A hazai aszálykutatás eredményei szerint kiemelten kezelendő a 

tenyészidőszakban hullott csapadék, hiszen a növényzetnek a különböző fejlődési fázisokban 

eltérő mennyiségű vízre van szüksége, így az április-augusztus közötti hónapok meghatározó 

fontosságúak. A tavaszi időszak szempontjából az aktuális évet megelőző, őszi 

felhalmozódási időszak bír döntő befolyással, ugyanis ennek jelentős része a talajban 

raktározódik. 

A meteorológiai tényezők közül a levegő párologtató képessége is fontos, amely 

leginkább a léghőmérséklettől függ, de más körülmények (pl. napfénytartam, szélsebesség 

stb.) is befolyásolják. Hazai tapasztalatok szerint a legsúlyosabb aszály akkor alakul ki, ha a 

nyári hosszú csapadékmentes vagy csapadékszegény időszak nagy hőséggel párosul. Ezt 

súlyosbíthatja a megelőző téli félév csapadékszegény időszaka. Pálfai munkássága alapján az 

Alföld középső és déli részei a leginkább aszályra hajlamosak (27-28. ábra).  Ezeken a 

területeken egyaránt nagyobb az esélye a szélsőségesen száraz és a forró időszakok 

kialakulásának, melyek nagy valószínűséggel együttesen jelentkeznek. Itt meg kell 

jegyeznünk, hogy a Pálfai által alkalmazott számítás nem emeli ki az aszály 

viszonylagosságát, és a PAI index alapján készült aszályossági térképek az aszályok mellett 

egyben az alföldi területek ariditását szemléltetik. A klímakutatások eredményei alapján 

sejthető, hogy az aszályok egyre gyakoribb megjelenése végeredményként a terület 

szárazodásaként lesz értelmezhető, a mind gyakrabban előforduló aszályos események 

aggregáltan, egy egyre melegedő és szárazodó klímát eredményeznek a dél-alföldi 

területeken. 
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27. ábra Aszályos évek előfordulásának gyakorisága (1931-2015 között) 

 

 
28. ábra Átlagos aszály intenzitás (1931-2015 között) 
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Az aszály előfordulási gyakoriságát a terület orográfiai adottsága is befolyásolják. A 

lejtős domborzati viszonyok miatt a csapadék jelentős része lefolyik (Varga-Haszonits  et  al.  

2005), így nem jut elegendő idő a beszivárgásra, ugyanakkor a vízgyűjtő alacsonyabb részén 

víztöbblet jelentkezhet. A mélyebb fekvésű területeken a víz nemcsak az összegyülekezés 

miatt marad meg nagyobb mennyiségben, hanem a kitettségi viszonyok és ebből következően 

az alacsonyabb párolgás hatására is kevesebb a veszteség. Ennek a jelenségnek köszönhetően 

az aszály megjelenése és erőssége területileg jelentős eltérést mutathat, és akár kis léptékben 

is mozaikossá válhat a megjelenése. Jó példa erre a dunántúli dombháti területek között 

húzódó völgyek, melyek gyakran akkor sem mutatják aszály hatásait, ha a dombháti 

területeken már komoly következményekkel szembesülhetünk. 

A talaj a csapadéktározáson keresztül, számottevő hatással bír az aszály hatásának 

mérséklése szempontjából (Várallyay 2010), hiszen a termőréteg vastagsága, annak 

porózussága, vízgazdálkodási tulajdonsága a beszivárgó és raktározható víz mennyiségét 

jelentősen befolyásolja. A jó vízgazdálkodási tulajdonságú talajok a növényzet számára 

tovább képesek biztosítani a hasznosítható vízkészletet, így az aszály területileg sokkal 

differenciáltabban jelentkezik. A talajok kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságai leginkább 

az Alföld homokvidékein okoznak gondot, ahol a rossz vízmegtartó képesség miatt a talajok 

könnyen és gyorsan kiszáradnak. Ugyancsak gondot jelentenek a szélsőségesen kötött 

(agyagos) talajok, ahol viszont olyan mértékű a talaj nedvesség visszatartó hatása, hogy a 

növényzet a nagyobb víztartalom mellett sem tudja azt hasznosítani (29. ábra). 
 

 
29. ábra: Talajok vízgazdálkodási tulajdonságai (Agrotopográfiai adatbázis alapján) 
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A talajnedvesség mellett az általában mélyebben húzódó talajvíz szintje is hatással van 

az aszály kialakulására (Pálfai 2002). A talajvíz nívó ingadozása természetesen összhangban 

van a csapadéktevékenységgel és a domborzati viszonyokkal, azonban általában késleltetve 

követi a változásokat, így a magasabban húzódó vízszint, a kapilláris zóna vízemelő 

képességével, a növények vízellátását segítheti. Amennyiben a talajvíz szintje lecsökken, 

vagy eleve mélyebben húzódik, úgy ez a kedvező hatás nem tud érvényesülni. A talajvíz 

közelsége miatt az aszállyal szemben kevésbé érzékenyek a magas talajvízállású – elsősorban 

az egykori ártereken fennmaradt rét – területeink. 

 

Magyarország természetföldrajzi- és klimatikus adottságainak köszönhetően jelentős 

vízkészletekkel rendelkezik. A Magyarország Nemzeti Atlaszának 2. kötete alapján az ország 

megújuló vízkészlete 117 km
3
, melyből 109 km

3
 a folyóhálózat által szállított vízmennyiség, 

és 7,9 km
3
 a helyben keletkező, a felszíni és felszín alatti vízkészleteket tápláló csapadék 

eredetű vízmennyiség (Varga et al. 2018). A vízkészletek mennyiségi állapota azonban 

nagymértékben függ a meteorológiai viszonyoktól, melyek nagy szélsőségek között 

mozognak, és az éghajlatváltozási kutatások eredményei alapján hektikusságuk a jövőben 

tovább fokozódik majd (Blanka et al. 2014). 

A Kárpát-medence alföldi területein 1841-2000 között a legszárazabb évben 330 mm, 

míg a legnedvesebb évben 800 mm volt az évi csapadékösszeg területi átlaga. A medence-

jelleg és a csapadék periodicitása évről-évre a terület vízkészletének fokozatos kiürülését és 

visszatöltődését vonja maga után (Pálfai 2003). A felszíni vizekben az árhullámok a folyók 

kis esése következtében gyakran egymást felerősítik és nagyon magas tetőző vízszinteket 

eredményeznek. A felszín alatti vizek is érzékenyen reagálnak a meteorológiai hatásokra. A 

talajvizek szintje például hosszan tartó száraz időszakban 3-4 métert is süllyedhet, míg nedves 

periódusban akár a felszínt is elérheti. Az alföldi területek sajátos természetföldrajzi viszonyai 

azt a visszás vízgazdálkodási helyzetet eredményezik, hogy ugyanazon a területen gyakran 

egymást követő években tapasztalhatunk aszályos vagy belvizes állapotokat. 
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4 Meteorológiai vizsgálatok figyelembe véve a klímamodellek eredményeit 

 

A magyarországi hőmérsékleti és csapadék viszonyokat a mérsékeltövi elemek, azon belül is 

a kontinentális éghajlat határozza meg (Péczeli 1981). Hazánk teljes területe 93030 km2, 

mely a 45°45’ és 48°35’ északi szélességek között terül el. Terep viszonyait vizsgálva 

elmondható, igazán jelentős szintkülönbségek nem figyelhetőek meg. Az ország 82,4%-a 200 

méter tengerszint feletti magasság alatt terül el, középhegységi területeink részaránya 2,1%, 

valamint a dombsági területek és a hegylábfelszínek mintegy 15,5%-ot tesznek ki (Gábris 

2018). A területi kiterjedésből és kis magassági különbségek miatt jelentős hőmérsékleti 

eltérések csak a hegyvidéki és síkvidéki területeink között mutathatók ki, viszont a csapadék 

eloszlásában az inhomogenitás jobban kifejeződik. Egyrészt mivel az orográfiai viszonyok 

jelentős eltéréseket okoznak síkvidéki, domb- és hegyvidéki csapadékmennyiségek között, 

ugyanakkor a nyári félévben jellemző konvektív csapadékesemények okoznak jelentős területi 

különbségeket. 

A következő fejezetek az elmúlt évtizedekben bekövetkezett csapadék és hőmérsékleti 

trendeket, azok változásait hivatottak bemutatni az 1987-től 2019-ig. Az elemzések során az 

1981-2010-es időszakot használtuk fel referenciának, amely alapján a sokéves átlagokat 

meghatároztuk. A tanulmányhoz felhasznált csapadék adatok 1987-től az Országos Vízjelző 

Szolgálat által létrehozott interpolált rácsok formájában álltak rendelkezésünkre, melynek 

alapját a vízügyi mérőhálózat és az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai adta. Az 1981-

1987-es időszakra a historikus adatokat az Európai Klímakutatási Adatbázis (ECAD ) 

szolgáltatta.  

A fejezetben kiemeljük az éghajlati elemekben bekövetkezett változásokat éves, évszakos, 

havi és napi bontásban, különös tekintettel az időszakban tapasztalható szélsőségekre. 

Taglaljuk mindezek mellett a területi különbségeket, valamint az 1981-2010-es referencia 

időszakra támaszkodva számszerűsítjük a változások mértékét és irányát. Végül mindezeket 

megvizsgáljuk a jövőre vonatkozatott hosszútávú előrejelzések tükrében. 

 

4.1 A csapadékviszonyok alakulása és várható változásainak hatása 

 

Magyarországon a sokévi csapadékmennyiség területi átlaga (az 1981-2010-es 

referencia időszakra vonatkoztatva) körülbelül 570 mm, amelynek időbeli és térbeli eloszlása 

egyenlőtlenséget mutat. Éven belüli megoszlást tekintve a június a legcsapadékosabb 

hónapunk, 72 mm-es sokévi átlaggal, míg a legszárazabb a február 32 mm-es értékkel 

(1.ábra). A csapadéknak egy másoldalog maximuma rajzolódik ki ősszel, mely az ekkor a 

mediterráán térségben  tapasztalható erősebb ciklonaktivitás eredménye (Péczeli 1981). 

 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Meteorológiai vizsgálatok  Oldal 51 

 

 
30. ábra A havi csapadékösszegek országos sokévi átlagai  

 

4.1.1 A csapadék időbeli eloszlása 

Korábbi tanulmányok, melyek az elmúlt 8-10 évet még nem vették elemzés alá, a 

csapadék csökennő trendjét írták le. Bartholy és Pongrácz (2013) 7%-os csapadékcsökkenést 

állapított meg az 1901-2009 közötti időszakra. Ugyancsak 1901-től kezdődően 2012-vel 

bezárólag készített tanulmányt Lakatos et al. (2014) hazánk klímájának változása kapcsán 

melyben az átmenti hónapokban akár 20%-os csökkenést is megállapítottak. Szintén  

csökkenő trendet reprezentált – bár kifejezetten a Dél-Alföldi régióra – az 1961 és 2012 

közötti időszakra elkészült  tabulmány (Blanka et al 2014)  Ezzel szemben, ha az éves 

csapadékösszegek változását az 1987-2019 időszakban vizsgáljuk nem a csapadék 

csökkenése, hanem annak inkább emelkedése látszik (31. ábra). Ebben az időszakban, 

körülbelül 12 %-os növekedés volt megfigyelhető, ami alapján elmondható, hogy a korábban 

tapasztalt csökkenő trend az elmúlt 33 évben megfordult.  

Az 1987-2019 közötti időszak csapadékösszegeinek értékét egyfajta hullámzás 

jellemzi. 1987-1994 között a csapadék éves mennyisége viszonylag egyenletesen alakult. 

1995-1999 között egy csapadékosabb periódust mutatható ki, melyet 2000-2003 között egy 

száraz időszak követett. 2004-2010 kissé átlag feletti, illetve átlagos évek voltak, mely 

időszak egy rendkívül esős évvel zárult. Ha korábbi tanulmányokhoz (Bartholy 2013) 

illesztjük az általunk vizsgált idősort elmondható, hogy 2010-es évről elmondható, hogy nem 

csupán az általunk vizsgált időszakban, de 1901-től nézve is a legcsapadékosabb év volt. Az 

ezt követő év a 2011-es azonban a vizsgált időszak legszárazabb évének bizonyult, amely 

ugyancsak egy száraz évvel (2012) folytatódott. 2013-tól az átlagosnál kismértékben 

csapadékosabb időszakot tudhatunk magunk mögött. 
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31. ábra Az évi csapadékösszegek alakulás 1987-2019 között,  

illetve annak sokévi átlaga és változásának trendje. 
 

Az évi csapadékösszeg növekedése azonban nem vonja maga után az aszály 

kockázatának csökkenését, sőt egy átlagos, vagy átlagosnál nedvesebb évben is 

kialakulhatnak erős aszályok, ami gyakran az elhúzódó csapadékmentes időszakok 

következménye. Tovább növeli az aszály okozta károkat, ha a hosszantartó száraz időszakok a 

vegetáció fejlődése szempontjából kritikus időszakban következnek be és magas 

hőmérséklettel párosulnak, ami a párolgás intenzitásának növekedését eredményezheti. A 

csapadék vizsgálata során, így nem elegendő annak éves összegeit elemezni, hanem fontos 

annak éven belüli eloszlása is. 

Az évszakos elemzések alapján a tavaszi csapadék sokévi átlaga 134 mm.  A 

trendvizsgálat során 1987-2019 között a tavaszi csapadék mennyisége 2%-kal emelkedett, ami 

alapján nem jelenthető ki egyértelmű növekedés (32. ábra). Érdemes megfigyelni, hogy az 

elmúlt 10 évben 6 átlagosnál 15-30%-kal szárazabb tavaszunk mellett, kettő extrémen 

csapadékosat is tapasztalhattunk, amikor több mint másfélszerese hullott az átlagnak. Ezt az 

évtizedet megelőzőn ilyen szélsőségek kevésbé fordultak elő, a tavaszi összegek sokkal 

inkább az átlag körül alakultak. Mindezt igazolja, ha a csapadék szórását vizsgáljuk. 

Megállapítható, hogy 2009 előtt a szórás értéke nem érte el a 40-et, ezt követően viszont 55-re 

emelkedett.  

 

Tavaszi csapadékösszeg 

Legcsapadékosabb  Legszárazabb 

2010 252 mm 2003 58 mm 

2013 217 mm 1993 64 mm 

1987 209 mm 1992 80 mm 
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32. ábra Az tavaszi csapadékösszegek alakulás 1987-2019 között,  

illetve annak sokévi átlaga és változásának trendje. 
 

Magyarországon a legcsapadékosabb évszak a nyár, melynek háromhavi 

csapadékösszege átlagosan 193 mm (33. ábra). Ha a lineáris trendet vizsgáljuk, körülbelül 1,5 

%-os emelkedést állapíthatunk meg, annak ellenére is, hogy az utóbbi évtizedekben az 

átlagosnál szárazabb nyarak száma több volt. Ez alapján a nyarak esetében sem lehet 

egyértelműen meghatározni a változás irányát. Ha a legszárazabb nyarak számát nézzük a 

vizsgált időszakban, akkor látható, hogy 8 olyan év volt, amikor a nyári összeg nem érte el a 

150 mm-t sem, és ebből 7 az ezredforduló utáni évek közül került ki. Ha nagycsapadékú 

nyarak sorát vizsgáljuk, 5 olyan évet számolhatunk, amikor a háromhavi összeg 250 mm vagy 

e felett alakult, melyből 4 szintén 2000-es év után következett be. 

 

Nyári csapadékösszeg 

Legcsapadékosabb  Legszárazabb 

2005 324 mm 2000 103 mm 

1999 303 mm 2013 112 mm 

2010 284 mm 2003 123 mm 
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33. ábra A nyári csapadékösszegek alakulás 1987-2019 között,  

illetve annak sokévi átlaga és változásának trendje. 
 
Az őszi csapadékösszeg sokévi átlaga 140 mm. 1987-2019 közötti időszakban 6%-os 

emelkedést figyelhetünk meg (34. ábra). Az időszakban megfigyelt növekedés legfőbb oka, 

hogy a vizsgált időszak néhány igen száraz évvel indult. Majd ezt követően 1990-1999 között 

túlnyomórészt átlagot meghaladó a háromhavi összegek következtek. Átlag alatti és átlagos 

csapadékú őszi időszakokat tapasztalhattunk 2006-ig. 2007-től ismét egyre nagyobb számban 

fordultak elő az átlagosnál 30-60%-kal csapadékosabb évek (összesen 5 évben). Csupán egy 

rendkívül csapadékszegény ősz volt, a 2011-es, mely 48 mm-es évszakos összegével a 

legszárazabbnak bizonyult az időszakban. 

 

Őszi csapadékösszeg 

Legcsapadékosabb  Legszárazabb 

1998 245 mm 2011 48 mm 

2010 226 mm 2006 62 mm 

2014 210 mm 1989 86 mm 
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34. ábra Az őszi csapadékösszegek alakulás 1987-2019 között, 

 illetve annak sokévi átlaga és változásának trendje. 
 

Hazánkban a téli hónapok
18

 során a csapadék sokéves átlaga 100 mm. A négy évszakból 

itt figyelhető meg a legegyértelműbben a pozitív anomália, mintegy 24%-os a növekedés 

mértéke 1987-től (35. ábra). 1994 előtt az átlagnál szárazabb teleket tapasztalhattunk, majd 

ezt követően egy átlagos csapadékú időszak következett. 2008/2009-es tél óta az évszakos 

összegek viszont egyre gyakrabban meghaladták a sokéves közepes értéket. A 6. ábra alapján 

elmondható, hogy a magyarországi teleknél évről évre általánossá váltak a szélsőségek, 

kevésbé tapasztalunk átlagos csapadékú teleket. Mindezekre utal az is, hogy a csapadék 

szórása a közelmúltan növekedett. Az utóbbi 10 évre vonatkoztatva a szórás 42, a megélező 

időszakban pedig csupán 30-35 körül alakult. 

 

Téli csapadékösszeg 

Legcsapadékosabb  Legszárazabb 

2012/2013 167 mm 2016/2017 48,7 mm 

2009/2010 160 mm 1991/1992 49 mm 

1993/1994 156 mm 2001/2002 51 mm 

 

                                                           
18 A téli három hónap alatt a tanulmány során mindig egy adott év decemberét és az azt követő év januárját és februárját értjük.  
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35. ábra A téli csapadékösszegek alakulás 1987-2019 között,  

illetve annak sokévi átlaga és változásának trendje. 

 

 

4.1.2 A csapadék területi eloszlása  

Hazánk csapadékának térbeli eloszlását (36. ábra) leginkább a tengerektől való 

távolság és a tengerszintfeletti magasságok határozzák meg. Egyrészt megfigyelhető, hogy a 

csapadék mennyisége nyugatról kelet felé csökken, viszont az Alföld északkeleti peremén a 

hegyvidéki hatások következtében magasabb az országos átlagnál (Péczeli 1981).  

Országosan a legkevesebb csapadék az Alföld déli, illetve középső területein hullik 

(480-540 mm), de az Alföld keleti részén sem haladja meg a sokéves átlag az 540-560 mm-t. 

A Kisalföldön a nyugati országrészre jellemző csapadéktöbblet miatt az alföldinél valamivel 

magasabb (550-570 mm) a sokéves átlag. 

Magasabb csapadékösszegek a domb- és hegyvidéki területeinken, valamint az Alföld 

északkeleti részén fordulnak elő. Az ország nyugati pereme mentén 640-750 mm éves 

csapadékok jellemzőek, illetve hasonlóan csapadékos a Felső-Tisza vidéke. Az Északi- 

középhegység magasabb területein 650 mm-t meghaladó csapadék hullik. A Magyarország 

Nemzeti Atlaszának adati alapján tudjuk, hogy az Mátrában és a Bükkben 800 mm körüli 

csapadékok is előfordulhatnak (Bihari 2018). (Nem áll rendelkezésünk közvetlenül az utóbbi 

két terültre vonatkozóan adat, így a térképen a környező pontok alapján interpolálással 

meghatározott érték látható). Dunántúli-középhegységben, ennél valamivel kevesebb a 

csapadék sokévi átlaga, 560-620 mm. A Dunántúli-dombságban körülbelül 600-640 mm a 

várható érték. 
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36. ábra A csapadék sokévi átlagának területi eloszlása az 1981-2010-es referencia időszak alapján 

A következő 33 db eloszlástérképen szemléltetjük a csapadék területi eloszlásának 

alakulását 1987-2019 között. A vizsgált 33 évből a 2011-es (393 mm), 2000-es (403 mm) és 

2003-as (407 mm) évek voltak kiemelkedően szárazak. Az országos átlag ezekben az években 

nem, vagy alig haladta meg a 400 mm-t.  

2011-ben a csapadék mennyiségének évi összege sehol nem érte el sokéves átlagot. A 

legkevesebb csapadék az Alföldön, valamint a Dunántúli középhegységben hullott, 300-400, 

mm, de az ország más területein is csupán 400-500 mm esett.  

A 2000-es évben szintén mindenhol kevesebb eső esett az sokévi országos átlagnál. 

Kiemelkedően csapadékszegény, a Dél-Alföldi régió volt, ahol kevesebb, mint 300 mm 

hullott az év során, de a legszárazabb részeken, alig érte el a 200 mm-t. Az Alföld középső 

területin 300-400 mm között alakult a sokévi átlag, míg északkeleti területin valamivel több, 

400 mm fölötti évi összegeket regisztráltak, a Felső-Tisza vidéke pedig átlagos csapadékú 

terület volt.  Ami a dunántúli területeket illeti, dombvidék északi és a hegyvidékek déli részén 

hullott a legkevesebb 300-350 mm.  

2003-ban ugyancsak az Alföld déli részén esett a legkevesebb eső, 300-400 mm, de 

ehhez hasonló mennyiséget regisztráltak a Dunántúli-dombság kelti és az Északi 

középhegység nyugati vonulatainál. Az Alföld legnagyobb részén és a Dunántúlon 400-500 

mm közötti értékeket tapasztalhattunk, ennél több esett az Észak-középhegység keleti felén, 

az ország északkeleti területein, valamint a Mecsekben és a Nyugat- Magyarországi 

peremvidéken (450-550 mm) 

A legcsapadékosabb év, a vizsgált időszakban 2010 volt, 925 mm-es országos 

átlaggal. Ebben az évben mindenhol meghaladta a csapadék mértéke a sokéves közepeset, de 

a legnagyobb többletet az Északi-középhegységben, illetve a Mecsek térségében 

tapasztalhattuk, ahol az évi összeg meghaladta az 1000 mm-t is.  
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Szintén nagyon csapadékos volt az 1999-es év (746 mm), amikor a legtöbb csapadék a 

Mátrára, valamint a Bácskai-síkvidékre volt jellemző (850-900 mm), de a dél-dunántúli 

területeken is jelentős többletet regisztráltak.  

A harmadik legcsapadékosabb év a 2014-es volt, 725 mm-es évi összeggel. Ebben az 

időszakban a legtöbb eső a Nyugat-Magyarországi- peremvidék és a Dráva-menti síkság 

nyugati felét áztatatta, ahol az évi összeg meghaladta az 1000 mm-t is. 
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A különböző évszakok területi csapadékeloszlása igen hasonló képet mutat, mint az 

éves, mivel főként a természetföldrajzi viszonyok határozzák meg azt. Az 1981-2010-es 

referencia időszak alapján a tavaszi csapadékösszeg területi átlaga 134 mm. Az Alföld 

legnagyobb részén a területi eloszlás nagyon homogén képet mutat. A legszárazabb térség az 

Alsó-Tisza völgye, ahol 120 mm körüli a várható csapadékösszeg, de az Alföld többi részén 

sem haladja meg a 140 mm-t. Hasonló a sokéves tavaszi átlag a Dunántúli középhegységben 

és a Dunántúli-dombság északkeleti területein is. Az Észak-Magyarországi- középhegységben 

valamivel több, 140-160 mm jellemző, illetve a legmagasabb területeken a 170 mm-t is 

meghaladhatja a csapadék háromhavi összege. A Nyugat-Magyarországi peremvidéken és a 

Felső-Tisza-vidékén 160-180 mm is eshet a tavaszi hónapok során.  

A legszárazabb tavaszi csapadékösszegek sorba állításával 2003 kerül ki a 

legszárazabbként, amikor a háromhavi csapadékösszeg (58 mm) 57%-kal kevesebb a vártnál. 

Ez az igen száraz tavasz leginkább az Alföldön, a Dunántúli-középhegységben és a 

Dunántúli-dombság nyugati részén érzékeltette hatását, ahol a vártnál 60-90%-kal esett 

kevesebb. Ugyancsak 50% körül alakult a csapadékosság (64 mm) 1993-ban. Ebben az évben 

a legnagyobb hiány a Dunántúli-középhegységeben, a Kisalföldön és az Alföld északnyugati 

részein alakult ki. A sorban a 3. legszárazabb tavaszunk 1992 volt, amikor a vártnak csupán 

60%-a hullott (80 mm). Az országosan alacsony átlagot leginkább az alföldi területeken 

tapasztalt csapadékhiány eredményezte.  

A legcsapadékosabb tavaszt a 2010-es évben észlelhettük, amikor a háromhavi 

csapadék országos átlaga (252 mm) 88%-os többletet eredményezett. Ez év tavaszán 

országszerte átlag feletti esőzéseket tapasztalhattunk, egyedül a Dunántúl legnyugatibb felén 

hullott átlag körüli csapadékmennyiség. A legtöbb eső ebben az évben a Duna-Tisza közét, a 
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Dunántúli-dombság keleti területeit, a Dunántúli-középhegységet és az Északi-

középhegységet áztatta, ahol több mint kétszerese hullott a vártnak. Jelentős többlet 

keletkezett, 2013-ban, amikor 63%-kal (216 mm) mértünk többet a sokéves közepesnél. E 

tavaszon is mindenhol az átlag felett alakult a háromhavi összeg, a pozitív anomália viszont – 

a sokéves átlagoshoz képest – a Duna-Tisza közi sík vidék déli területin volt a legnagyobb, 

ahol az átlag több mint kétszerese esett. Az 1987-es tavaszon 56%-kal hullott több eső (209 

mm) a vártnál. Az Alföld nyugati felében és a Dunántúl középső területein a sokéves átlag 

körülbelül kétszerese hullott, de a Dunántúl nagy részén és az Alföld keleti területin is 

legalább 50%-os többletet észlelhettünk.  

 

Sokévi területi átlag: 134 mm 

Legszárazabb évek: 

1. 2003: 58 mm (43%) 

2. 1993 64mm (48%) 

3. 1992: 80 mm (59%) 

Legcsapadékossabb évek: 

1. 2010: 252 mm (188%) 

2. 2013: 217 mm (163%) 

3. 1987: 209 mm (156%) 

   

   

 
37. ábra A tavaszi csapadék területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint a tavaszi csapadékosság 

százalékban kifejezve (lent)a három legszárazabb, valamint a három legcsapadékosabb tavasz során 
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A nyári csapadékösszeg sokévi átlaga országosan 193 mm. Nyáron a legkevesebb eső 

az Alföld nyugati és középső részeire hull (160-180 mm).  Ennél nedvesebb területek az 

Alföld keleti része, illetve a Dunántúl keleti területei, ahol 180-200 mm-es a háromhavi 

összeg. A Dunántúli-középhegység nyugati részén, a Dunántúli-dombságban és az Északi-

középhegységben 200-240 mm, míg a Nyugat-Magyarországi peremvidéken és a Felső Tisza 

vidékén átlagosan 220-240 mm esik.  

A száraz nyarak sorában az első a 2000-es év (103 mm), amikor a vártnak alig fele 

hullott. A csapadékhiány Alföld déli és délkeleti területin volt a legsúlyosabb, ahol a vártnak 

kevesebb, mint 30-35%-a esett. A második legszárazabb nyarat 2013-ban észlelhettük (112 

mm) 42%-os deficittel, majd harmadik a sorban 2003 nyara (123 mm), 36%-os hiánnyal. A 

csapadékhiány ezekben az években is leginkább az Alföldi területeket sújtotta. 

A csapadékban gazdag nyarak sorában az első 2005 (324 mm), amikor országosan 

70%-kal esett több csapadék, mint az időszakban várható, viszont az ország legnagyobb 

részén a többlet a 90%-ot is meghaladta. Ugyancsak nagy esőzéseket tapasztalhattunk 1999-

ben (303 mm), ekkor a csapadékosság országosan 160% körül alakult, de az Északi-

középhegységben meghaladta 200%-ot is. A sorrendben harmadik legcsapadékosabb nyár 

2010-esévben volt (284 mm), 47%-os csapadéktöbblettel. Az évszakos csapadékösszeg az 

ország területének több mint felén jóval az átlag felett alakult, csupán a Dráva-menti 

síkvidéken az Alföld délkeleti részein, illetve a Dunántúl északnyugati területein maradt az 

évszakos átlag körül.  

 

 

Sokévi területi átlag: 192 mm 

Legszárazabb évek: 

1. 2000: 103 mm (53%) 

2. 2013: 112 mm (58%) 

3. 2003:123 mm (64%) 

Legcsapadékossabb évek: 

1. 2005:324 mm (170%) 

2. 1999: 303mm (160%) 

3. 2010: 284 mm(147%) 
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38. ábra A nyári csapadék területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint a nyári csapadékosság százalékban 

kifejezve (lent) a három legszárazabb, valamint a három legcsapadékosabb nyár során 

Ami az őszi csapadékösszeget illeti, az országos átlag 140 mm. A legcsapadékosabb 

országrész ebben az évszakban is a Nyugat- Magyarországi peremvidék, ahol jellemzően 180-

200 mm eső esik. A legkevesebb háromhavi összeg (110-120 mm) a Körös-Maros közén 

fordul elő.  

A csapadékhiányosabb ősz a vizsgált 33 év alatt 2011-ben volt (48 mm), amikor a 

vártnak 33%-a esett. Kimondottan kevés csapadék hullott az Északi-középhegység területére, 

ahol a csapadékosság 10-20% körül alakult. Ugyancsak csapadékban szegény terület volt a 

Dunántúli-középhegység és az Alföld legnagyobb része, ahol 20-30%-a esett a sokéves 

átlagnak. Jelentősen kevesebb volt a háromhavi összeg, mindössze, 62 mm 2006 őszén, 

amikor az átlagnak csupán 43%-a esett. Ekkor a sokéveshez képest a legkevesebb eső az 

Északi-középhegységben és a Dunántúli-dombságban hullott. Ugyancsak száraz volt 1987 

ősze, mely évben a szárasság leginkább a Dunántúli területeinket érintette. A 2000-es ősz a 3. 

helyen szerepel a sorban. A szárasság jellemzően az Alföld délkeleti területein volt 

megfigyelhető, ahol a vártnak csupán 10-20%-a esett. A legcsapadékosabb ősz 1998-ban 245 

mm) volt. Ekkor a legnagyobb pozitív eltérést az átlaghoz képest az Északi- középhegységben 

valamint a Dunántúli- középhegység keleti vonulatain tapasztalhattunk, ahol a vártnak több 

mint kétszerese esett. Jelentős többlet alakult ki 2010-ben is, amikor országos átlagban 60%-

kal esett több. A sokévi átlagnak körülbelül kétszeresét regisztrálták az Északi-

középhegységben, valamint az Alföld északi és középső területein. A harmadik a sorban 

2014-es ősz, 48%-os többlettel. Ez évben is hazánkban szinte mindenhol meghaladta a 

csapadék mennyisége a várható értéket, kivéve az Északi-középhegységben és az északkeleti 

országrészben, ahol átlag körüli vagy kissé az alatti összegeket regisztráltak.  
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Sokévi területi átlag: 140 mm 

Legszárazabb évek: 

1. 2011:48 mm (33%) 

2. 2006:62 mm (43 %) 

3. 1989: 86 mm (51%) 

Legcsapadékossabb évek: 

1. 1998 :245 mm(174%) 

2. 2010:226 mm (160%) 

3. 2014:210 mm(148%) 

   

   

 
 39. ábra A őszi csapadék területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint az őszi csapadékosság 

százalékban kifejezve (lent) a három legszárazabb, valamint a három legcsapadékosabb ősz során 

 

Télen
19

 az 1981-2010-es referencia időszakra vonatkoztatatva országosan 100 mm eső 

hullik, mely eloszlása homogénebb képet mutatat, mint a többi évszakban. A Kisalföldön, 

Duna-Tisza közén, a Tiszántúlon és az Északi-középhegységben területi átlagban 80-100 mm 

hullik. Ennél valamivel több a háromhavi összeg a Dunántúl domb és hegyvidéki területein, 

ahol várhatóan mintegy 100-120 mm a téli csapadék.  

A vizsgált időszak legszárazabb telei 2016/2017 (48,7 mm), 1991/1992 (49 mm) és 

2001/2002 (51 mm) voltak, mindháromban egyaránt a várhatónak mintegy fele hullott. 

2016/2017-es évben a legnagyobb hiány az Alföld középső és déli területein alakult ki, ahol a 

                                                           
19 A téli három hónap alatt a tanulmány során mindig egy adott év decemberét és az azt követő év januárját és februárját értjük. 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Meteorológiai vizsgálatok  Oldal 65 

 

vártnak csupán 10-20%-a esett. 1991/1992-ben a Dunántúli-dombságban, illetve a Dunántúli-

középhegységben, ahol a csapadékosság ugyancsak 20% alatt maradt. A harmadik 

legszárazabb telünkön 2001/2002-ben pedig az Alföld északi részén és az Északi-

középhegységben hullott a legkevesebb csapadék, ami a vártnak mindössze 10-20%-a.  

 

 

Sokévi területi átlag: 100 mm 

Legszárazabb évek: 

1. 2016/2017:48,7 mm (48,7%) 

2. 1991/1992: 49 mm (49%) 

3. 2001/2002:51 mm (51%) 

Legcsapadékossabb évek: 

1. 2012/2013: 167 mm (167%) 

2. 2009/2010:160 mm (160%) 

3. 2008/2009:153 mm (153%) 

 

   

   

 
40. ábra A téli csapadék területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint a téli csapadékosság százalékban 

kifejezve (lent) a három legszárazabb, valamint a három legcsapadékosabb tél során 

Kifejezetten nedves telünk volt viszont 2012/2013 (171 mm) 71%-os többlettel, amely 

évben az ország egész területén a sokéves átlagost meghaladó esőzéseket tapasztalhattunk. 

Ugyancsak jóval a sokéves átlagos felett alakult a háromhavi összeg 2009/2010 (160mm) 

amikor 60%-kal több esett a megszokottnál. A csapadékosság mértéke 150-190% között 

alakult hazánk legnagyobb részén, átlagos volt viszont a Dunántúl északnyugati, valamint az 
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ország északkeleti területien. A sorban a harmadik legcsapadékosabb tél 2008/2009-es volt 

(154 mm), amikor a vártnál körülbelül másfélszer több esett. A sokéves átlagosnál körülbelül 

kétszer több csapadék hullott az Északi-középhegység keleti felében és a Dunántúli-dombság 

nyugati részén. 

 

4.1.3 A csapadékmentes időszakok hossza és változásuk 1987-2019 között 

Mint már utaltunk rá, az aszály kapcsán a hosszú léptékű vizsgálatok mellett fontos a 

csapadék napi szintű elemzése is. Ehhez az egész ország területére egyenletes eloszlás mellett 

meghatároztunk 20 számítási pontot, melyek alapján a csapadékmentes időszakok hosszát és 

azok változását vizsgáltuk. A csapadékmentes időszak hosszának az egymást követő, 1 mm 

napi összeget nem elérő napok számát tekintettük. 

A csapadékmentes időszakok átlagos éven belüli hosszát szemlélteti a 41. ábra. Ez 

alapján hozzávetőlegesen 5 naponta lehet csapadékeseményre számítani, azonban 

természetesen a szórás ebben az esetben viszonylag magas. Nagyobb értékeket az aszályos 

években figyelhetünk meg (2000, 2003, 2011), amikor a csapadékmentes időszakok átlagos 

hossza 6-7 nap volt. Extrém csapadékosság esetében (pl. 2010-ben) a csapadékmentes napok 

száma átlagosan 4 körül alakult. 

A hosszú távú vizsgálat alapján megfigyelhető némi emelkedő trend, melynek 

mértéke, azonban csupán 1,5 %, így a változás nem tekinthető egyértelműnek. Pontosabb 

eredményt kapunk, ha a csapadékmentes időszakok hosszát évszakonként, illetve 

tájegységekre vizsgáljuk. 

 

 
41. ábra A csapadékmentes időszakok hosszának évi átlaga  

 

Tavasszal a csapadékmentes időszakok átlagos hossza, 5,9 napra tehető. 

Tájegységenként nagy különbségek nem mutatkoznak, a száraz időszak hossza az ország 

területén 5,2-6,4 nap között alakul. Az átlagosnál hosszabb 6-6,4 napra tehető a száraz 

időszak hossza a Dunántúl keleti területinek és az Alföld nyugati peremének találkozásánál. A 

33 év alatt a változások iránya és mértéke azonban már területenként eltérő. A Kisalföldön, a 
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Mezőföldön és a Közép-Tisza vidékének északkeleti részein hosszabbodott leginkább a száraz 

időszak hossza, 1-1,5 nappal. Az ország keleti területein valamint a Dunántúl keleti részein a 

vizsgált időszak alatt 0,5-1 nappal nőtt a csapadékmentes időszakok hossza. Rövidült viszont 

az Északi-középhegység nyugati vonulatiban, illetve az Alföld középső részén, mintegy 0,1-

0,5 nappal. Hasonlóan változott az időszak hossza a Bakony nyugati vidékén, a Zalai 

dombságban és a Dráva-menti síkon.  

 

  

42. ábra A csapadékmentes időszakok hosszának tavaszi átlaga az 1987-2019-as időszakra vonatkoztatva 

(balra). A tavaszi csapadékmentes időszak hosszának változása 1987-2019 közötti időszakban (jobbra). 

A nyári összefüggő száraz időszakok valamivel rövidebbek (5,2 nap), mint tavasszal, 

de térbeli eloszlás hasonlóképpen alakul. A leghosszabb csapadékmentes időszakok a 

Dunántúli-dombság északkeleti területein fordulnak elő, ahol átlagos hosszuk meghaladja a 6 

napot. A Dunántúl keleti területeinek és az Alföld nyugati peremének találkozásánál is átlag 

feletti a száraz időszak hossza (5,5-6 nap). A változás irányát így itt is célszerűbb 

tájegységenként vizsgálni, mely igen jelentős eltéréseket mutat. A 13. ábra jobb oldali 

eloszlástérképén látható, hogy az összefüggő száraz időszakok hossza leginkább a Dráva 

menti síkságon növekedett, átlagosan másfél, de helyenként 2,5 nappal is. Az ország nyugati 

felén, valamint az Alföld déli és középső területin is számottevő a száraz időszakok hosszának 

növekedése, ahol átlagosan 1 napos, maximális pedig 1,5-napos növekedés látszik. Az a tény, 

hogy nyáron hosszabb ideig marad az Alföld csapadék nélkül jelentősen növeli az aszály 

kockázatának növekedését is. A száraz időszak rövidült viszont az Északi-középhegység 

nyugati vonulataiban, valamint a Dunántúli-középhegység keleti részein (0,5-1 nap), ezért 

országos átlagban a nyári változás mértéke nem jelentős. 
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43. ábra A csapadékmentes időszakok hosszának tavaszi átlaga az 1987-2019-as időszakra vonatkoztatva 

(balra). A tavaszi csapadékmentes időszak hosszának változása 1987-2019 közötti időszakban (jobbra). 

Az őszi csapadékmentes időszak hossza átlagosan 6,8 nap. A területi eloszlás ebben az 

évszakban is mutat némi inhomogenitást. A 44. ábra bal oldali térképén az látszik, hogy az 

Alföld középső és délkeltei területein a leghosszabb csapadékmentes időszak 7-7,5 napig tart. 

Az ország egyéb területein ez valamivel rövidebb, 6-7 napra tehető.  

Ősszel határozottan hosszabbodnak a csapadékmentes időszakok, a vizsgált évek során 

kb. 1 nappal (16%-kal). Meg kell említeni, hogy a csapadékmentes időszakok hosszának 

növekedése ellenére, az őszi csapadékmennyiség is jelentős növekedést mutatott az időszak 

során (+11%).  A 13. ábra jobb oldali térképén a változást mértéke van feltüntetve, mely 

szerint a nyugati országrészben átlagosan 2, maximálisan pedig 3 nappal nőtt az száraz 

időszakok hossza. Ezzel szemben az Alföld jelentős részén nem volt számottevő a változás a 

(átlagosan 0-1 nap), kivételt az Alföld középső részét, ahol a száraz időszakok átlagos hossza 

körülbelül 0,5-nappal rövidült. 

 

  
44. ábra A csapadékmentes időszakok hosszának őszi átlaga az 1987-2019-as időszakra vonatkoztatva (balra). 

Az őszi csapadékmentes időszak hosszának változása 1987-2019 közötti időszakban (jobbra). 

 

Télen átlagosan 7,2 egymást követő napon keresztül nem esik az eső. A területi 

eloszlás ebben az évszakban a legváltozatosabb. A leghosszabb téli csapadékmentes időszak a 
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Nyugat-Magyarországi peremvidéken tapasztalható (9-9,5 nap), de a Dunántúl legnagyobb 

részén 8 nap fölötti értékeket számítottunk. A Duna-Tisza közén a száraz időszakok átlagos 

hossza mintegy 7-7,5 nap. A Tiszántúl északi részén a csapadékmentes időszak hosszában egy 

nyugat-kelet irányú csökkenés látszik, itt az értékek 5-7 között alakulnak.  

Télen egyértelműen rövidülnek a csapadékmentes időszakok, tehát egyre többször esik 

az eső. Átlagosan 2-2,5 nappal rövidebb, de a Dunántúl déli részén meghaladja az 5-5,5 napot 

is. Téli száraz időszakok hossza a Felső-Tisza vidékén növekedtek, de az emelkedés mértéke 

itt sem haladja meg a 0,5 napot. Meg kell jegyezni, hogy télen nem csak a csapadékmentes 

időszakok hossza rövidül, hanem a csapadék évszakos összege is növekszik, 1987-től mintegy 

24%-kal. 

 

  
45. ábra A csapadékmentes időszakok hosszának téli átlaga az 1987-2019-as időszakra vonatkoztatva (balra). 

A téli csapadékmentes időszak hosszának változása 1987-2019 közötti időszakban (jobbra). 
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4.1.4 A csapadék időbeli és térbeli alakulása öt kiemelkedően aszályos évben 

A következő részben öt olyan év csapadékosságát vizsgáltuk, meg melyek 

kiemelkedően aszályosak voltak. Az elemzett éveket a HDIs aszályindex éves átlaga alapján 

választottuk ki. Ezen évek vagy az aszály erőssége vagy tartóssága miatt tekinthetőek 

kritikusnak. Ennek megfelelően a legaszályosabb évek 1992, 2000, 2003, 2011 és 2012.  

1992-ben az évi csapadékösszeg 475 mm volt, mely 17%-kal kevesebb, mint a 

sokéves átlag. Időbeli eloszlása igen egyenlőtlen képet mutat. Tavasszal a várhatónak csupán 

kevesebb, mint fele (64 mm) hullott. A száraz időszakok hossza az év során átlagosan 6,2 nap 

volt, mely tavasszal azonban meghaladta a 7 napot is. Ez év tavasza a 3. legszárazabbnak 

bizonyult a vizsgált időszakban. Az ezt követő nyáron is 35%-kal kevesebb esett a sokéves 

évszakos átlagnál, és a csapadékmentes időszakok hossza ekkor volt a legnagyobb (9,5 nap). 

A szárasságnak egy igen csapadékos ősz vetett véget, amikor a háromhavi csapadékösszeg 

201 mm volt (+50%).  

 

 

Csapadék területi átlaga: 475 mm  

Csapadékosság: 83% 

Max:884 mm 

Min:338 mm 

Téli átl: 64 mm* 

Tavaszi átl: 80mm 

Nyári átl: 131 mm 

Őszi átl: 201 mm 

 

 

 
*1991 dec./1992 jan. feb.  

 
46. ábra A csapadék területi eloszlása 1992-ben (fent) és évszakos megoszlásának grafikonja (lent) 

 
Ami a 2000-es évet illeti, a csapadék területi átlaga 403 mm volt, tehát az ország 

területén mintegy 30%-kal kevesebb eső esett. Ezzel a csapadékmennyiséggel a 2000-es év a 

2. legszárazabb év volt 1987 óta. Az Alsó-Tisza vidéken az évi összeg alig haladta meg a 200 

mm-t (Szegeden 216 mm).  Valamivel több volt az évi összeg az Alföld északi részén és a 

Dunántúli-középhegységben (300-400 mm), de még itt is jóval az átlag alatt maradt. Az év 

elején, januárban és februárban még nem jelentkezett a csapadékhiány, majd országos 

átlagban a tavasz is csak kissé maradt el a megszokottól. Nyáron viszont már csupán mintegy 

fele hullott a vártnak, mely deficitnek köszönhetően 2000-ben volt a vizsgált időszak 
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legszárazabb nyara. A három nyári hónap csapadékhiánya kifejezetten az Alföld déli részén 

volt jelentős, ugyanis itt a vártnak mindössze 20-30%-a esett. Országosan az ősz is szárazabb 

volt, ekkor területi átlagban 48 mm-rel hullott kevesebb csapadék a sokéves átlagnál.  2000-

ben a csapadékmentes időszakok hossza az év során átlagosan 6,3 nap volt. Ez az érték 

nyáron megközelítette a 9 napot. 

 

 

Csapadék területi átlaga: 403 mm 

Csapadékosság: 71% 

Max: 880 mm 

Min: 198 mm 

Téli átl: 108 mm* 

Tavaszi átl: 125 mm 

Nyári átl: 103 mm 

Őszi átl: 92 mm 

 

 

 
*1999 dec./2000 jan. feb. 

 
47. ábra A csapadék területi eloszlása 2000-ben (fent) és évszakos megoszlásának grafikonja (lent) 

Ugyancsak aszályos évünk volt 2003, amikor mintegy 30%-os csapadékhiány 

keletkezett a teljes év során. A legnagyobb hiány tavasszal jelentkezett, amikor kevesebb, 

mint a várható csapadék fele esett országunk területén. Ezzel az igen kevés, 58 mm-es 

csapadékösszeggel a vizsgált időszak legszárazabb tavaszának is bizonyult. Nyáron is jóval 

kevesebb csapadék hullott (123 mm), mint a megszokott, majd az ősz már átlag körül alakult. 

A területi eloszlást tekintve a legkevesebb eső ebben az évben is az Alföldön, annak is a déli-

délkeleti részén esett (200-300 mm). Valamivel csapadékosabb volt a Dunántúli-

középhegység területe is (300-350 mm-es összeggel). Ami a csapadékmentes időszakok 

hosszát illeti ez évben, területi átlagban 6,7 napra tehető. Tavasszal azonban ez az érték 

átlagosan mintegy 9,1 napot tett ki. 
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Csapadék területi átlaga: 406 mm 

Csapadékosság: 71% 

Max: 680 mm 

Min: 164 mm 

Téli átl: 91 mm* 

Tavaszi átl: 58 mm 

Nyári átl: 123 mm 

Őszi átl: 154 mm 

 

 
*2002 dec./2003 jan. feb. 

 
48. ábra A csapadék területi eloszlása 2003-ben (fent) és évszakos megoszlásának grafikonja (lent) 

 Az éves csapadékösszegek alapján a vizsgált időszakban 2011 volt a legszárazabb év, 

394 mm-es országos átlaggal. A csapadék mennyisége a várttól 31%-kal maradt el, a 

legkevesebb csapadék pedig ebben az évben is az Alföldön, valamint a Dunántúli-

középhegységben hullott, 300-350 mm. A 2011-es ősz a vizsgálat időszakban a 

legszárazabbnak bizonyult, a három hónapos csapadékösszeg ekkor 48 mm volt, ami a 

sokéves átlag 34%-a. Országos átlagban 2011-ben a száraz időszakok hossza 7,1 nap volt, 

mely ez év őszén átlagosan 18 nap körül alakult. 

 

Csapadék területi átlaga: 393 mm 

Csapadékosság: 69% 

Max: 665 mm 

Min: 273 mm 

Téli átl: 86 mm 

Tavaszi átl: 91 mm 

Nyári átl: 180 mm 

Őszi átl: 48 mm 

 

 

 
*2002 dec./2003 jan. feb. 

 
49. ábra A csapadék területi eloszlása 2011-ben (fent) és évszakos megoszlásának grafikonja (lent) 
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 2012-ben a csapadék területi átlaga 446 mm volt, mely 21 %-kal múlta alul a sokéves 

átlagot, a vizsgált időszakban padig a 3. legszárazabb év volt. Az év során tavasszal és nyáron 

volt a legnagyobb a csapadékhiány, a vártnak körülbelül 68%-a esett. Az összefüggő 

csapadékmentes időszakok átlagos hossza 5,7 nap volt. A területi eloszlást vizsgálva 2012-

ben is az Alföld középső területein és a Dunántúli-középhegységben volt a legkevesebb a 

csapadék éves összege, (350-450 mm). 

 

 

Csapadék területi átlaga: 446 mm 

Csapadékosság: 79 % 

Max: 731 mm 

Min: 323 mm 

Téli átl: 92 mm 

Tavaszi átl: 92 mm 

Nyári átl: 131 mm 

Őszi átl: 153 mm 

 

 
*2002 dec./2003 jan. feb. 

 
50. ábra A csapadék területi eloszlása 2012-ben (fent) és évszakos megoszlásának grafikonja (lent) 

 

4.1.5 A csapadékviszonyok változásának összegzése 

A csapadékviszonyok idősoros és térbeli elemzései alapján a legfontosabb 

következtetéseink, hogy habár a csapadék éves mennyiségében (az elmúlt 33 évben) enyhe 

emelkedés tapasztalható, az éven belüli és a területi megoszlás bizonyos időszakokban 

nagyon változatos képet mutat. Ennek következtében önmagában a csapadék mennyiség 

növekedése nem utal az aszályosság csökkenésére. Ugyancsak fontos felhívni a figyelmet 

arra, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő szélsőséges évek. Ezt a tényt jól példázza, hogy az 

időszak legcsapadékosabb évét (2010), a legszárazabb követte (2011). 

Az évszakos vizsgálatok alapján egyedül a téli hónapról mondható el nagyobb 

biztonsággal, hogy a csapadék mennyisége az elmúlt három évtizedben növekedett. 

Ugyanakkor valamennyi évszakra jellemző, hogy a csapadékviszonyok szélsőségesen 

alakulnak, azaz gyakran fordulnak elő nagyon csapadékos és nagyon száraz időszakok. 

A csapadék területi eloszlása tájegységenként eltéréseket mutat. Országosan a 

legkevesebb eső az Alföld területére hull, az abszolút minimum pedig annak középső 

területeire jellemző. A csapadék sokéves átlaga az északkeleti részeken a legnagyobb, a 

Nyugat- Magyarországi peremvidékén, valamint az Északi- középhegységben.  
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A csapadékmentes időszakok hossza 1987-2019 között nem változott számottevően, 

tájegységenként viszont jelentős eltérések figyelhetőek meg.  Tavasszal az Alföld déli részén 

és a Dunántúli-középhegységben a csapadékmentes időszakok hosszabbodása volt 

tapasztalható, de ugyanakkor a nyugati országrészben, az Északi-középhegységben és az 

Alföld középső területein ezek az időszakok rövidültek. Nyáron az Alföld középső és déli 

területein és a nyugati országrészben hosszabbodott ez az időszak, míg ezzel szemben a 

Dunántúl keleti felén az Északi- középhegységben és az Alföld északi részén rövidültek a 

csapadékmentes időszakok. Ősszel az ország délnyugati területein a száraz időszakok hossza 

jelentősen hosszabbodott, az Alföldön viszont nem változott, sőt annak középső részén még 

rövidült is. Tehát a tavaszi, nyári és őszi évszakokban a száraz időszakok hosszának változása 

területenként változatos képet mutat, azonban országos átlagban kiegyenlített. Ezzel szemben 

télen egyértelműen rövidült a száraz időszakok hossza az ország legnagyobb részén. 
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4.2 A hőmérsékleti viszonyok alakulása és várható változásainak hatása 

 

A hőmérsékleti elemzésekhez az 1987 és 2019 között az Országos Vízjelző szolgálat által 

előállított 2 km*2 km térbeli felbontású raszter alapú, átlag, minimum és maximum 

hőmérsékelteket használtuk fel. A referencia időszaként a WMO előírásait követve az 1981-

2010 között eltelt 30 évet használtuk fel. A hiányzó 6 éves időszakot (1981 – 1986) a 

hivatalos európai adatbázisból pótoltuk (Klein et al. 2002.).  

 

4.2.1  Általános hőmérsékleti jellemzők 

Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,5 °C az 1981–2010-es adatokat 

alapul véve. A területi eloszlást elsősorban a zonalitás és a domborzat határozza meg. Az 

ország legnagyobb része a 10–11 °C közötti évi középhőmérsékletű zónába tartozik, 

ugyancsak gyakori a 9–10 °C-os tartomány. Ezektől eltérő hőmérséklettel csak kisebb, 

elsősorban a domborzati tényezők által meghatározott területek rendelkeznek. A magasabban 

fekvő tájakon, valamint az északias lejtőkön az átlaghőmérséklet 7 °C-nál alacsonyabb, a 

leghidegebb területek, a Mátra és a Bükk térsége, míg a déli, délnyugati lejtőkön és a 

városhatás következtében Budapest körzetében 11 °C-nál magasabb éves középhőmérséklettel 

rendelkező régiók a jellemzőek.  

Az év során az egymást követő hómapok középhőmérséklete jelentős eltérést mutat. A 

leghidegebb januári hónapban a legmelegebb területek kivételével mindenhol fagypont 

alattiak az értékek. A januári középhőmérséklet. és általában a tél középhőmérséklete 

változékonyan alakul évről évre. A változások mértéke meghaladja a nyarak közötti 

változatosság értékét. ami nagyrészt a hőmérsékleti inverzió jelenségével magyarázható. A 

folyamat során a hőmérsékelt a magasággal nem csökken, hanem nő, így előfordul, hogy a 

magasabban fekvő területek melegebbek, mivel az alacsonyan fekvő területeken a Kárpát-

medencét megülő hideg légtömegek domináljak. Az év legmelegebb időszaka a július vége, 

augusztus eleje, a sokévi átlagot tekintve legmelegebb hónapunk a július, de egyes években 

megelőzi az augusztus. Az országos júliusi átlagérték (1981-2010) 21,2°C. A Dunántúli 

területeken 20-21°C fok a jellemző míg az Alföldön 21°C feletti havi középhőmérsékletek a 

meghatározóak (50. ábra) (Gábris et al 2018.).  
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51. ábra Sokéves (1981-2010) havi középhőmérsékletek területi átlaga  

 

4.2.2 Az éves középhőmérsékletek területi átlagértékének és trendjének alakulása 

A globális melegedés ténye mára már vitathatatlan. A rendszeres műszeres mérések 

kezdete óta a legmelegebb tíz évet 1998 után regisztrálták globális léptékben (Bartholy és 

Pongrácz 2017). A magyarországi hőmérsékleti idősorok jellemzői jól illeszkednek a 

hőmérséklet globális tendenciáihoz, a kisebb terület miatt azonban a változékonyság nagyobb 

(Szalai et al., 2005). Annak érdekében, hogy az éves középhőmérséklet változásokat jobban 

megfigyelhessük, a grafikonokon feltüntettük a vizsgált időszakokhoz illesztett lineáris 

trendvonalat és ábrázoltuk az egyes évek eltérését a referencia időszaktól. Ezek használata 

eltérő célú. Amíg a lineáris trendvizsgálatnál lényegében egy egyenessel kíséreljük meg leírni 

a teljes időszakban bekövetkezett változást, addig a referencia időszaktól való eltérés az egyes 

évek eltérését mutatja pozitív, illetve negatív irányba. (Bihari et al., 2008).  

Az éves középhőmérséklet területi átlagának emelkedését Magyarországon az 52. ábra jól 

szemlélteti mely, az 1981-2010-es középhőmérséklethez viszonyítva mutatja be az adott évi 

középhőmérsékletének területi átlagát az 1987-2019-es időszakban. Látható, hogy a vizsgált 

átlagtól negatív irányba történő eltérés az 1990-es évek közepéig jellemző. A legfeltűnőbb 

változás az átlagosnál melegebb évek gyakoriságának növekedése. Az utóbbi 10 évből 9, a 30 

éves átlagnál melegebb volt, és a 2010-es év értéke is átlagtól csak 0,1°C-kal maradt el. Az 

utóbbi 10 évből 5 év az időszak legmelegebb évei közé tartozott, és az utóbbi 2 év, 2018-as 

(12,5 °C) illetve 2019 (12,4°C)-es éves középhőmérséklet is rekordot jelentett. Ezekben az 

években az évi középhőmérséklet területi átlagának értéke 2 °C haladta meg a sokéves területi 

(1981-2010) átlagot.  
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52. ábra Az éves középhőmérsékletek területi átlagának eltérése a sokéves átlagtól (1981-2010) 

 

A lineáris trendillesztés szerint az éves középhőmérsékletek területi átlagának emelkedése 

1,81 °C 1987-től 2019-ig (13 táblázat). E melegedés, a becslés 95%-os megbízhatósági 

tartományának alsó határát tekintve legalább 1,52 °C, a felső határ pedig 2,09 °C, ami azt 

jelenti, hogy legfeljebb ilyen mértékű emelkedést mutat az éves középhőmérsékletek területi 

átlaga (53. ábra).  

 

 
53. ábra Az éves középhőmérsékletek területi átlaga (1987-2019) és az adatsorra illesztett lineáris trendvonal 
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13. táblázat Az éves középhőmérséklet értékeinek változás becslése Magyarországon a 95%-os megbízhatósági 

intervallum alsó és felső határával. A szignifikáns változást kiemelés jelöli. 

 
 

 

Az évszakok középhőmérsékletinek változása és a változás mértéke eltérhet az éves 

trendektől, így külön elemeztük a tavasz a nyár az ősz és a téli időszak hőmérsékleti 

változásait. Az elemzésekhez használt módszertan megegyezik az éves középhőmérsékletek 

elemzésekor használt módszertannal. 

 

4.2.3 A tavaszi középhőmérsékletek területi átlagértékének és trendjének alakulása 

A tavasz területi középhőmérséklete a 30 éves referencia időszak (1981-2010) alapján 

10,86°C. Az éves középhőmérsékletekhez hasonlóan a tavaszi középhőmérsékletek esetében 

is az átlagértéktől való negatív eltérésék az 1990-es és 2000-es évek közepén jellemzőek. Az 

utóbbi 10 évben minden év tavaszi középhőmérsékletének területi átlaga – kivéve a 2013-as – 

magasabb volt, mint a sokéves területi átlag. A tavaszi középhőmérséklet területi átlag értéke 

2007-ben és 2018-ban volt a legnagyobb 12,7°C. Ez az érték 1,8°C haladta meg a sokéves 

területi átlag értéket. Az utóbbi 5 évben, minden évben magasabb volt a referencia időszak 

értékénél a tavaszi középhőmérséklet területi átlagértéke, és 5 évből 2 év bekerült az utóbbi 

33 év 10 legmelegebb tavasza közé. 

 

 
54. ábra A tavaszi középhőmérsékletek területi átlagának eltérése a sokéves területi átlagtól (1981-2010) 

 

A tavaszi középhőmérsékeltek területi átlagértékének növekvő trendje jól megfigyelhető az 

ábrákon. A lineáris trendillesztés szerint a tavaszi középhőmérsékletek területi átlagának 

Változás (°C) Évenkéti Változás (°C) Alsó határ (°C) Felső határ (°C)

Országos éves középhőmérséklet 1.81 0.05 1.52 2.09

1987 - 2019
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emelkedése 1,95 °C 1987-től 2019-ig. E melegedés, a becslés 95%-os megbízhatósági 

tartományának alsó határát tekintve legalább 1,57 °C, a felső határ pedig 2,33 °C, ami 

vizsgálat szerinti maximum emelkedést mutatja (55. ábra). A tavaszi középhőmérsékletek 

területi átlagának növekedésének trendje meredekebb, mint az éves középhőmérsékleteké, 

0,059°C/év. 

 

 
55. ábra A tavaszi középhőmérsékletek területi átlaga (1987-2019) és az adatsorra illesztett lineáris 

trendvonal 

 

4.2.4 A nyári középhőmérsékletek területi átlagértékének és trendjének alakulása 

A nyári hónapok területi átlagának középhőmérséklete a 30 éves referencia időszak (1981-

2010) alapján 20,29 °C. A nyári középhőmérsékletek területi átlagának esetében az 1980-as 

évek végén 1990-es évek közepén voltak jellemzőek az átlagértéktől való negatív eltérésék 

Az utóbbi 10 évben minden nyár átlagos vagy melegebb volt, mint a sokéves átlag. A nyári 

középhőmérsékletek területi átlagértéke 2003-ban volt legnagyobb 12,7°C, amely 10%-kal 

haladta meg a sokéves területi átlag értéket. Figyelemfelkeltő adat, hogy az utóbbi 5 évből 

mind az 5 melegebb volt, mint a sokéves átlag és 5 évből 4 év bekerült a vizsgált időszak 10 

legmelegebb nyara közé. 2016 után, 3 évben is ~2°C fokkal haladta meg a nyári 

középhőmérséklet területi átlaga a sokéves értéket. 
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56. ábra A nyári középhőmérsékletek területi átlagának eltérése a sokéves területi átlagtól (1981-2010) 

 

A nyári középhőmérsékletek területi átlagának emelkedő trendje szembetűnő az ábrákon 

(56. ábra, 57. ábra). A lineáris trendillesztés szerint az nyári középhőmérsékletek területi 

átlagának emelkedése 2,14 °C 1987-től 2019-ig. E melegedés, a becslés 95%-os 

megbízhatósági tartományának alsó határát tekintve legalább 1,79 °C, a felső határ pedig 2,49 

°C, ami vizsgálat szerinti maximum emelkedést mutatja. A nyári középhőmérsékletek területi 

átlagának növekedésének trendje a legmeredekebb a négy évszak közül. A trendillesztés 

alapján 0,065°C/év a növekedés üteme. 

 

 
57. ábra A nyári középhőmérsékletek területi átlaga (1987-2019) és az adatsorra illesztett lineáris trendvonal 
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4.2.5 Az őszi középhőmérsékletek területi átlagértékének és trendjének alakulása 

Az őszi hónapok területi középhőmérséklete a referencia időszakban a tavaszhoz 

hasonlóan 10,86 °C. Az őszi középhőmérsékletek területi átlagának esetében 1993 és 2003 

között figyelhetünk meg egy időszakot, amikor 7 évben is az átlagosnál hűvösebb volt az ősz. 

Az utóbbi 10 évben minden ősz – kivéve a 2010-es – melegebb volt, mint a sokéves területi 

átlag. A őszi középhőmérséklet területi átlagértéke 2019-ban legnagyobb 13,3°C, amely 23%-

kal haladta meg a sokéves területi átlag értéket. Az utóbbi 5 évben minden évben az 

átlagosnál melegebb volt az ősz és kirívó adat, hogy 2018-ban (13,2°C), és utána 2019-ben 

(13,3°C) is megdőlt az őszi középhőmérséklet területi átlagértékének legnagyobb értéke. 

 

 
58. ábra Az őszi középhőmérsékletek területi átlagának eltérése a sokéves területi átlagtól (1981-2010) 

 

Az őszi középhőmérsékletek területi átlagának emelkedése már az ábrákon is jól látszik 

(58. ábra, 59. ábra). A lineáris trendillesztés szerint az őszi középhőmérsékletek területi 

átlagának emelkedése 2,11 °C 1987-től 2019-ig. A melegedés, a becslés 95%-os 

megbízhatósági tartományának alsó határát tekintve minimum 1,73 °C, a felső határ pedig 

2,49 °C, ami vizsgálat szerinti maximum emelkedést mutatja. Az őszi középhőmérsékletek 

területi átlagának növekedésének trendje csak kevéssel marad el a legmeredekebb nyár 

trendtől. A lineáris trendillesztés szerint 0,064°C/év ez emelkedés üteme. 
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59. ábra Az őszi középhőmérsékletek területi átlaga (1987-2019) és az adatsorra illesztett lineáris trendvonal 

 

4.2.6 Az téli középhőmérsékletek területi átlagértékének és trendjének alakulása 

A tél területi középhőmérséklete a 30 éves referencia időszak (1981-2010) alapján 0,24 °C. 

Az áltagosnál hidegebb telek megjelenése 3-5 évente jellemzőek, a téli hőmérsékletek területi 

átlagértékénél nem olyan mértékű az átlagosnál melegebb telek dominanciája, mint az eddig 

láthattuk a tavasz nyár és az ősz esetében. Az utóbbi 10 évben 3 alkalommal volt alacsonyabb 

az adott év telének középhőmérsékletének területi átlaga, mint a sokéves területi átlag. A téli 

középhőmérsékletek területi átlag értéke 2014-ben és volt a legnagyobb 2,4°C, amely 2,15°C-

kal haladta meg a sokéves területi átlag értéket. Az utóbbi 5 évből, 4 évben magasabb volt a 

referencia időszak értékénél a tavaszi középhőmérséklet területi átlagértéke, és 5 évből 2 év 

bekerült az utóbbi 33 év 10 legmelegebb tele közé.  

 

 
60. ábra A téli középhőmérsékletek területi átlagának eltérése a sokéves területi átlagtól (1981-2010) 
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A téli középhőmérsékletek területi átlagának emelkedése kisebb meredekségű mint az 

eddig vizsgált évszakokban. A lineáris trendillesztés szerint a téli középhőmérsékletek területi 

átlagának emelkedése 1 °C 1987-től 2019-ig. A melegedés, a becslés 95%-os megbízhatósági 

tartományának alsó határát tekintve minimum 0,49 °C, a felső határ pedig 1,51 °C, ami 

vizsgálat szerinti maximum emelkedést mutatja (X. ábra). Az őszi középhőmérsékletek 

területi átlagának növekedésének meredeksége alacsonyabb, kb. fele az eddigi évszakokban 

megfigyelt trendeknek. Az emelkedés üteme a lineáris trendillesztés szerint 0,03°C. 

 

 
61. ábra Az téli középhőmérsékletek területi átlaga (1987-2019) és az adatsorra illesztett lineáris trendvonal 

 

 

14. táblázat Az évszakok középhőmérséklet értékeinek területi átlagának változás becslése A 95%-os 

megbízhatósági intervallum alsó és felső határával. A szignifikáns változást kiemelés jelöli. 

 
 

 

4.2.7 Éves középhőmérséklet területi eloszlása 

Magyarországon a léghőmérséklet értékek eloszlását főként a földrajzi szélesség 

tengerszint feletti magasság, valamint a tengerektől való távolság határozza meg. Hazánk 

legnagyobb részén az évi középhőmérsékletek 10 °C és 11 °C között alakulnak, a referencia 

időszakot tekintve (1981-2010) az országos átlag 10,5 °C. Az alacsonyabb hőmérsékleti 

értékek (<8 °C) a magasabb tengerszint feletti tájakon, a Bakony az Alpokalja és az Északi-

középhegységben jellemzőek. A leghidegebb területek (<7 °C) a Mátra és a Bükk térségében 

jellennek meg, míg a maximumok a 11 °C-nál magasabb értékek az ország déli és délkeleti 

régióiban illetve a délies kitettségű lejtőkön mérhetőek. A nagyobb városokban kialakult 

városi hősziget jelensége is pozitív anomáliát okoz az éves középhőmérséklet értékében 

(Gábris et al. 2018.). 

Változás (°C) Évenkéti Változás (°C) Alsó határ (°C) Felső határ (°C)

Tavaszi középhőmérsékletek területi átlaga 1.95 0.059 1.57 2.33

Nyári középhőmérsékletek területi átlaga 2.14 0.065 1.79 2.49

Őszi középhőmérsékletek területi átlaga 2.11 0.064 1.73 2.49

téli középhőmérsékletek területi átlaga 1.00 0.030 0.49 1.51

1987 - 2019



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Meteorológiai vizsgálatok  Oldal 84 

 

 

 

Sokéves területi átlag: 10,5°C 

Legmelegebb évek: 

4. 2018: 12,46°C (+1,95 °C) 

5. 2019: 12,43°C (+1,92 °C) 

6. 2014: 12,24°C (+1,74°C) 

 

Leghidegebb évek: 

4. 1996: 9,49°C (-1 °C) 

5. 1987: 9,55°C (-0,95 °C) 

6. 1991: 9,76°C (-0,74 °C) 

   

   

                                     

62. ábra Az éves középhőmérsékletek területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint az éves 

hőmérsékleti anomáliák °C-ban kifejezve (lent)a három legmelegebb, valamint a három leghidegebb év során 

 

A vizsgált 33 évben 2018-ban volt a legmagasabb az éves középhőmérsékletek területi 

átlaga. Ebben az évben a sokéves területi átlagot majdnem 2 °C -kal haladta meg az éves 

középhőmérséklet. Az Alföld déli illetve keleti területein továbbá az Északi középhegységben 

több, mint 2°C volt a különbség a sokéves átlaghoz képest. Az ország területén csak néhány 

foltban volt kevesebb a hőmérsékleti anomália, mint +1,5 °C.  
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Az utóbbi évben, 2019-ben is rendkívül magas volt az éves középhőmérséklet értéke az 

országban. A legnagyobb pozitív anomáliák Budapest környékén voltak, itt a 2,5 °C-t is 

meghaladták az eltérések a sokéves középhőmérséklettől számítva. A 2014-es év 

középhőmérséklete is extrémnek számított (12,24 °C) a vizsgált időszakban. A Bakony és a 

Mecsek környékét kivéve mindenhol 1,5 °C felett volt a hőmérsékleti anomália értéke. 

 

Az éves középhőmérsékletek országos átlaga a negatív irányba kisebb eltérést mutatott. A 

leghidegebb év az éves középhőmérsékleteket tekintve 1996 volt, ekkor 1 °C fokkal maradtak 

el az éves középhőmérsékletek az átlagtól. Az ország nyugati felén -1,5 °C — -1 °C értékű 

eltérések voltak a jellemzőek, míg keleten -1 — -0,5 °C-kal volt alacsonyabb az éves 

középhőmérséklet területi átlaga. Az 1987-es évben is hasonló hőmérsékleti viszonyok 

alakultak ki az éves középhőmérséklet területi átlagának tekintetében. A sokéves átlaghoz 

képest -1°C –os volt az eltérés és nyugaton voltak a nagyobb eltérések (-1,5 °C — -1 °C) . 

1991-ben szinte az ország teljes területén -1 — -0,5 °C-kal alacsonyabb volt az éves 

középhőmérséklet. Ebben az éven a legnagyobb eltérések a Mátrában és az Alföld déli részén 

voltak tapasztalhatóak (-1,5 °C — -1 °C).  
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4.2.8 Tavaszi középhőmérsékletek területi eloszlása 

 

Sokéves területi átlag: 10,9°C 

 

Legmelegebb évek: 

1. 2007: 12,68°C (+1,82 °C) 

2. 2018: 12,67°C (+1,81 °C) 

3. 2014: 12,40°C (+1,54°C) 

Leghidegebb évek: 

 

1. 1987: 7.97°C (-2,89 °C) 

2. 1991: 9,40°C (-1,45 °C) 

3. 1997: 9,59°C (-1,27 °C) 

   

   

                                     
63. ábra A tavaszi középhőmérsékletek területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint a tavaszi 

hőmérsékleti anomáliák °C-ban kifejezve (lent)a három legmelegebb, valamint a három leghidegebb év során 

 

A tavaszi országos középhőmérséklet 10,9 °C, valamivel magasabb az éves értéknél. Az 

ország déli régióiban megjelennek a 11,5 °C-nál melegebb területek is, leggyakoribb a 10–11 

°C közötti hőmérsékleti tartomány. A hőmérséklet csak a domborzat hatására csökken 10 °C 

alá, így a 7–9 °C közötti területek kiterjedése nem jelentős, csak a domb és hegyvidékeken 

jellemző. 

A vizsgált időszakban a legmelegebbek tavaszi időszakok a középhőmérsékletek területi 

átlagát tekintve 2007-ben és 2018-ben voltak. Mind a meghaladás mértékében mind a területi 

eloszlásban nagyon hasonló volt ez a két márciustól májusig tartó időszak. A sokéves területi 
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átlagtól több, mint 1,8 °C-kal voltak magasabbak ezen időszak középhőmérsékleti értékei. A 

területi eloszlást tekintve Budapest környéke és az Északi-középhegység voltak a legnagyobb 

pozitív anomáliával rendelkező területek (2–2,5 °C). 2014 tavaszi időszakának 

középhőmérséklete is az extrém értékek (12,4 °C) közé tartozik, mivel több mint 1,5°C-kal 

haladta meg értéke a sokéves átlag értékét.  

Az 1987-es tavasz negatív szélsőértéként emelkedik ki a tavaszi középhőmérsékleti értékek 

közül. AZ 1987-es tavasz, extrém módon, 2,9°C-kal volt hidegebb a sokéves átlagnál. A 

Dunántúl középső részén és az ország keleti szélén a tavaszi középhőmérsékletek több mint, 

3°C -kal maradtak el a sokéves átlag értékétől. A 1991-ben is a Dunántúl középső része és a 

Mátra környéki területek voltak az átlagosál jóval hidegebbek (-1,5– -2 °C), ugyanakkor a 

negatív anomália mértéke -1,5 alatt maradt a sokéves átlaghoz képest. Az 1997-es év során is 

hasonló mértékű (-1,3°C) negatív irányú, különbségek láthatóak a tavaszi 

középhőmérsékletek tekintetében. A leghidegebb területek 1997 tavaszában a déli, délkeleti 

alföldi részek voltak ahol a tavaszi középhőmérsékletek -1,5– -2 °C-kal maradtak el a sokéves 

átlag értékétől. 

 

4.2.9 Nyári középhőmérsékletek területi eloszlása 

Nyáron a középhőmérséklet országos átlaga 20,3 °C. Az ország területének több mint 

80%-a 19 °C nél magasabb hőmérsékletű, és 20% körüli területen 21 °C fölötti 

középhőmérsékleti értékek a jellemzőek nyáron. A legmagasabb területeken 17 °C alatt marad 

a nyári középhőmérséklet.  

A legmelegebb nyarakon ~2°C-kal magasabbak a nyári középhőmérséklet értékei, mint a 

sokéves érték. A legmagasabb nyári középhőmérsékletű (22,4°C) évben (2003) a nyugati 

délnyugati részeken, Alpokalja és Mecsek környéki területeken voltak a legnagyobb anomália 

értékek. Helyeként a nyugati hátárhoz közel a 3°C fokot is meghaladta az áltagtól való eltérés 

mértéke. A 2018-as illetve 2019-es év nyári középhőmérsékletek értéke és térbeli eloszlása is 

nagyfokú egyezést mutat. Az egymást követő években (2018-2019) Budapest környékén és az 

Északi középhegység területén voltak a legnagyobb pozitív eltérések (2,5 – 3 °C) a sokéves 

nyári középhőmérséklettől.  

A három leghidegebb nyár a középhőmérséklettől való eltérésének mértéke szűk 

intervallumon mozog -0,9 – -1°C. A vizsgált 33 éves adatsorból a legalacsonyabb nyári 

középhőmérséklet (19,27 °C) 1989 nyarához tartozik. Ebben az évben ország teljes területén 

alacsonyabb volt a nyár középhőmérséklete, mint a sokéves átlag. A legkisebb eltérések a 

keleti határ mentén láthatóak (0 – - 0,5 °C), míg a legnagyobbak a Mátra és Budapest 

környékén (-1,5 – -2 °C ) adódtak. Az 1990-ben és 1997-ben is -1°C fok körüli eltérés volt 

tapasztalható az ország területén a sokéves nyári átlaghoz viszonyítva. A térbeli eloszlás is 

hasonlóságokat mutat a 1990-ben és 97-ben. Mindkét évben a Nyírségben és az ország 

középső részén Budapest környékén voltak a legnagyobb negatív anomáliák (- 1– -1,5 °C). A 

1990-ben a -1°C-nál nagyobb eltérést mutató területek kiterjedése nagyobb volt, mint 1997-
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ben, ezért volt a nyár középhőmérséklet területi átlaga is néhány századdal közelebb a -1°C-os 

értékhez. 

 

 

Sokéves területi átlag: 20,3°C 

 

Legmelegebb évek: 

1. 2003: 22,40°C (+2,10 °C) 

2. 2019: 22,35°C (+2,05 °C) 

3. 2018: 22.27°C (+1,98°C) 

 

Leghidegebb évek: 

1. 1989: 19,27°C (-1,02 °C) 

2. 1990: 19,34°C (-0,95 °C) 

3. 1987: 19,40°C (-0,89 °C) 

   

   

                                     
64. ábra A nyári középhőmérsékletek területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint a nyári 

hőmérsékleti anomáliák °C-ban kifejezve (lent)a három legmelegebb, valamint a három leghidegebb év során 
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4.2.10 Őszi középhőmérsékletek területi eloszlása 

Az őszi középhőmérséklet mind az országos átlag értékének, mind a térbeli eloszlás 

tekintetében nagyfokú egyezést mutat a tavaszi középhőmérséklettel. A sokéves területi átlag 

az őszi évszakban is 10,9°C és területi eloszlása is megegyezik a tavaszi térbeliséggel. A 

leggyakoribb a 10 – 11 °C közötti hőmérsékleti tartomány csak a domborzat hatására csökken 

az őszi középhőmérséklet sokévi átlaga 10 °C alá. A sokéves tavaszi középhőmérsékletekhez 

képest helyenként néhány tized fokkal melegebb az országos őszi sokéves középhőmérséklet, 

de az eltérés nem jelentős 

A két legmelegebb ősz a vizsgált idősor utolsó 2 évében volt, 2018-ban és 2019-ben. 2019-

ben a sokéves átlagtól átlagosan 2,44°C-kal tért el az őszi középhőmérséklet. Az eloszlást 

tekintve a legnagyobb eltérést mutató területek az Alföld déli és keleti részein voltak valamint 

Budapest környékén és az Északi középhegyságben. Itt akár 3°C-kal is meghaladta a 2019 

őszi középhőmérséklete a sokéves átlag értékét. A 2018-es év őszének területi átlagának 

középhőmérséklete is 2,4°C haladta meg a sokéves értékét. Az eloszlás is a 2019-es évhez 

hasonlított, a legnagyobb eltérések (2,5 – 3 °C) az Északi –középhegységben és az Alföldön 

voltak. A 2000-es év őszi középhőmérsékletének területi átlaga és több, mint 2°C-kal haladta 

meg a sokéves átlag értékét. Az eloszlás térképen jól látható, hogy a legnagyobb pozitív 

irányú eltérések (2 – 2,5 °C) az Alföld déli részén voltak.  

A legnagyobb negatív hőmérsékleti anomália az őszi középhőmérséklet területi átlagát 

tekintve 1988-ban volt, ekkor -2,1°C-kal volt alacsonyabb az őszi középhőmérséklet az 

országban. A nyugati országrészt kivéve az -2– -2,5 °C-os anomáliák voltak a jellemzőek. A 

vizsgált időszakban a második leghidegebb ősz 2007-ben volt, ekkor 1,2 °C-kal volt 

alacsonyabb a területi átlag a sokéves területi átlagnál. 1,5°C-nál nagyobb negatív irányú 

eltérések az ország déli területein a Mecsek és a Tolnai-dombság környékén voltak.  

Az 1995-ősz területi átlaga ~1°C-kal maradt el a sokéves területi átlagtól. -1°C-ot 

meghaladó negatív de -1,5°C-ot nem elérő anomália értékek a Dél-Alföldön a keleti határ 

mentén valamint a Dunántúl középső részén voltak (X.ábra). 

 

 

Sokéves területi átlag: 10,9 °C 

 

Legmelegebb évek: 

1. 2019: 13,31 °C (+2,44 °C) 

2. 2018: 13,15 °C (+2,39 °C) 

3. 2000: 12,94 °C (+2,08°C) 

 

Leghidegebb évek: 

1. 1988: 8,79 °C (-2,07 °C) 

2. 2007: 9,65 °C (-1,20 °C) 

3. 1995: 9,88 °C (-0,97 °C) 
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65. ábra Az őszi középhőmérsékletek területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint az őszi 

hőmérsékleti anomáliák °C-ban kifejezve (lent)a három legmelegebb, valamint a három leghidegebb év során 
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4.2.11 Téli középhőmérsékletek területi eloszlása 

Télen a hőmérséklet térbeli eloszlása részben különbözik a többi évszakétól. A Földközi-

tengert4 melegítő és a szibériai anticiklon hűtő hatásának köszönhetően a leghidegebb 

területek az ország északkeleti részén találhatók. Az országos téli átlaghőmérséklet 0,2 °C, az 

ország területének kétharmada a 0 – 1 °C-os tartományba, negyede -1 °C és 0 °C közé esik. A 

leghidegebb foltokban a téli középhőmérséklet nem éri el a -3 °C-ot (Konkolyné et al., 2008).  

 

 

Sokéves területi átlag: 0,2°C 

 

Legmelegebb évek: 

1. 2014: 3,43 °C (+3,19 °C) 

2. 2007: 2,66 °C (+2,89 °C) 

3. 2008: 22,49°C (+1,98°C) 

 

Leghidegebb évek: 

1. 1996: -2,59 °C (-2,35 °C) 

2. 2003: -2,39 °C (-2,15 °C) 

3. 1991: -1,78°C (-0,89 °C) 

   

   

                                     
66. ábra Az téli középhőmérsékletek területi eloszlásának sokévi átlaga (fent), valamint a téli hőmérsékleti 

anomáliák °C-ban kifejezve (lent)a három legmelegebb, valamint a három leghidegebb év során 
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A vizsgált időszakban a legmagasabb téli középhőmérséklet 2014-es nyár folyamán fordult 

elő. Extrém módon, a 2014-es év telének középhőmérséklete az ország területén 3,2°C-kal 

volt magasabb, mint a sokéves átlag értéke. A legnagyobb pozitív irányú eltérések az ország 

déli és keleti részein voltak, ahol az anomália értéke a 4°C–ot is meghaladta. A 2007-es év 

telén is megközelítette a téli középhőmérséklet különbség a 3°C-ot (2,9°C). Az ország nyugati 

és keleti felében nagy kiterjedésű területeken haladta meg a téli középhőmérséklet több mint 

2,5°C-kal a sokéves átlag értékét. A 2008-as téli időszakban is az ország keleti és nyugati 

felén voltak a legnagyobb pozitív anomália értékek (2,5 – 3°C). 2008 telének téli 

középhőmérsékletének területi átlaga 2°C-kal volt magasabb a, mint a sokéves átlag. 

A legnagyobb negatív irányú eltérés a téli középhőmérsékletek országos átlagában 1996-

ban volt. Ekkor 2,4 °C-kal volt alacsonyabb az éves középhőmérséklet országos átlaga a 

sokéves átlagnál. A negatív anomália értéke az ország nyugati felének nagy részében 

meghaladta a -3°C-ot. A 2003-es év telének országos középhőmérséklete -2,15 °C-kal maradt 

el a sokéves átlagértéktől. A legnagyobb negatív anomália értékek az Alföld középső részén 

fordultak elő (-3°C –-3,5°C). Az 1991-es télének országos középhőmérséklete nem egész 

1°C-kal maradt el a sokéves értéktől. A negatív anomáliaértékek maximuma a az Alföld déli 

részén adódtak. 

 

4.2.12 A hőségnapok számának változása 

 

Nemcsak maguk a hőmérsékleti értékek, hanem a belőlük származtatott egyéb 

paraméterek, különböző indexek is szolgáltatnak értékes információkat a klíma 

megváltozására vonatkozóan. A szélsőértékek intenzitásában, gyakoriságában megmutatkozó 

tendenciák a változó éghajlat jelei. Vizsgálataink során a hőségnapok számát és térbeli 

eloszlását elemeztük. A WMO előírás szerint egy nap akkor számít hőségnapnak, ha a napi 

maximum értéke eléri vagy meghaladja a 30 °C-ot, így mi is ezt a definíciót használtuk. 

A hőségnapok területi átlaga a 30 éves referencia időszak (1981-2010) alapján ~21 nap/év. 

Az éves középhőmérsékletekhez területi átlagához hasonlóan hőségnapok területi átlagának 

esetében is az átlagértéktől való negatív eltérésék az 1990-es és 2000-es évek közepén 

jellemzőek. Az utóbbi 10 évben minden év hőségnapjainak területi átlaga – kivéve a 2014-es 

– magasabb volt, mint a sokéves területi átlag.  
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67. ábra A hőségnapok területi átlagának eltérése a sokéves területi átlagtól (1981-2010) 

 

 

A hőségnapok területi átlag értéke 2012-ben volt a legnagyobb 47,7 nap /év. Ez az érték 

26,8 nappal haladta meg a sokéves területi átlag értéket. Az utóbbi 5 évben, minden évben 

magasabb volt a referencia időszak értékénél a hőségnapok területi átlagértéke, és 5 évből 4 

év bekerült az utóbbi 33 év 10 legtöbb hőségnapját tartalmazó évbe. 

 

 
68. ábra A hőségnapok területi átlaga (1987-2019) és az adatsorra illesztett lineáris trendvonal 
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15. táblázat A hőségnapok területi átlagának változás becslése A 95%-os megbízhatósági intervallum alsó és 

felső határával. A szignifikáns változást kiemelés jelöli. 

 
 

A hőségnapok területi átlagának emelkedése már az ábrákon is jól látszik (X. ábra, X. 

ábra). A lineáris trendillesztés szerint az hőségnapok területi átlagának emelkedése 19,74 nap 

1987-től 2019-ig tartó időszakban (15. táblázat). A melegedés, a becslés 95%-os 

megbízhatósági tartományának alsó határát tekintve minimum 15,74 nap, a felső határ pedig 

23,73 nap, ami vizsgálat szerinti maximum emelkedést mutatja. Az hőségnapok területi 

átlagának növekedésének trendje intenzív, a lineáris trendillesztés szerint 0,6 nap/év az 

emelkedés üteme. 

 

4.2.13 Hőségnapok területi eloszlása a legmagasabb területi átlaggal rendelkező években 

A hőségnapok területi átlagának maximuma 2012-ben jelentkezett 47 nappal. A területi 

maximum 71 napnak adódott és még a legmagasabban fekvő területek környékén is 7 napon 

haladta meg vagy érte el a napi maximum hőmérséklet a 30°C-ot. A maximumhoz közeli 

értékek a Nagykunság területén és a Dél-Alföldön jelentkeztek. A 2003-as év területi átlaga 

nem sokkal maradt el 2012-es értéktől (46 nap). A maximum értéke 63 napnak adódott míg a 

legmagasabban fekvő területeken a maximum hőmérséklet egy napon sem érte le vagy 

haladta meg a 30°C-ot.  

 

 

 

 

 

 

 

Hőségnapok területi átlaga: 47,74 nap 

 

 

Hőségnapok területi maximuma: 71 nap 

 

 

Hőségnapok területi minimuma: 7 nap 

 

 

Változás (nap) Évenkéti Változás (nap) Alsó határ (nap) Felső határ (nap)

Hőségnapok oszágos átlaga 19.74 0.60 15.74 23.73

1987 - 2019
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Hőségnapok területi átlaga: 46,63 nap 

 

 

Hőségnapok területi maximuma: 63 nap 

 

 

Hőségnapok területi minimuma: 0 nap 

 

 

Hőségnapok területi átlaga: 45,86 nap 

 

 

Hőségnapok területi maximuma: 61 nap 

 

 

Hőségnapok területi minimuma: 7 nap 

 

69. ábra Hőségnapok eloszlása a legmagasabb területi átlagú években 

 

A maximumot megközelítő értékek ebben az évben is a Nagykunság környékén 

jelentkeztek továbbá kisebb foltokban a Duna-Tisza-közén és a Mecsektől délre. A 2015-ös 

évben a hőségnapok területi átlaga 45 napnak adódott. A hőségnapok területi maximuma 

elérte a 61 napot, és ebben az évben is jelentkezett 7 nap a legmagasabb régiókban is amikor a 

napi maximum hőmérséklet elérte vagy meghaladta a 30°C-ot. Az eddigi térbeliséget követve 

2015-ben is a Nagykunsági a dél-alföldi és a területeken adódott a legtöbb hőségnap. 

 

 

4.2.14 Hőségnapok területi eloszlása a legmagasabb területi átlaggal rendelkező években 

 

A fejezetben öt olyan év középhőmérsékleteit vizsgáltuk, meg melyek kiemelkedően 

aszályosak voltak. Az öt legaszályosabb év rangsorát a HDIs aszályindex éves átlaga alapján 

határoztuk meg. Ennek megfelelően a legaszályosabb évek 1992, 2000, 2003, 2011 és 2012. 

Ezen évek vagy az aszály erőssége vagy tartóssága miatt tekinthetőek kritikusnak. 
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Az 1992-es év 

 

Az 1992-es év az éves középhőmérsékletek területi átlagát tekintve melegebb volt, mint a 

sokéves átlag (+0,6°C), azonban a legmelegebb 10 évben nem volt benne vizsgált 33 éves 

időszakot alapul véve. A területi átlag maximum értéke a Mecsektől délre jelentkezett 

(12,2°C), míg a minimum értéke a Bükkben. A tavasz és az ősz területi középhőmérséklete 

teljesen átlagos volt (10,9 °C). A nyári (+1,5 °C) és a téli évszak (+0,6 °C) az országos 

tekintetben átlagosnál melegebb volt, de nem extrém módon.  

1992-ben nyári hónapokban és szeptemberben jelentek meg hőségnapok. Kiugró adat és az 

aszályelemzések szempontjából kulcsfontosságú, hogy az augusztusi hónapban volt olyan 

terület, ahol a 31 napból 28 hőségnap volt. Ez a magas érték nem egyedi eset volt mert a 

augusztus hónapban a hőségnapok területi elérte a 24 napot (70. ábra).  

 

 
 

 

Éves középhőmérséklet: 11,1 °C (+ 0,6 °C) 

 

Területi átlag maximuma: 12,2 °C  

 

Területi átlag minimuma: 6,4 °C  

 

Tavaszi területi átlag: 10,9 °C (+0 °C) 

 

Nyári területi átlag: 21,8 °C (+1,5 °C) 

 

Őszi területi átlag: 10,9 °C (+0 °C) 

 

Téli területi átlag: 0,8 °C (+0,6 °C) 

 

 
 

70. ábra Az éves középhőmérsékletek eloszlása 1992 ben (fent) és az évszakok területi átlagának értéke a 

sokéves területi átlaghoz viszonyítva, valamint a hőségnapok maximumának és területi átlagának havi 

megoszlása (lent) 
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A 2000-es év 

 

A 2000-es év az éves középhőmérsékletek területi átlagát tekintve jelentősen melegebb 

volt, mint a sokéves átlag (+1,4°C). Az eltérés mértéke a vizsgált időszakban az 6. 

legnagyobbnak adódott. A területi átlag maximum értéke a Dél-Alföldön jelentkezett 

(13,0°C), ami az 5. legnagyobbnak értéket jelentett az éves középhőmérsékletek területi 

átlagának maximum idősorán. A területi átlag minimum értéke a Bükkben jelent meg. Mind a 

négy évszak országos átlaga meghaladta a sokéves értéket, külön kiemelhető, hogy az őszi 

területi átlag 2°C-kal magasabb volt, mint a sokéves érték így a 2000. évi ősz a 3. 

legmelegebb ősznek adódott a vizsgált időszakban. 

A 2000-es évben már májusban megjelentek a hőségnapok és még szeptemberben is 

előfordultak néhány napon, alacsony térbeli kiterjedésben. A 3 nyári hónap csaknem felében 

hőségnapok voltak, ami igencsak megnövelte az aszály kialakulásának lehetőségét. 

Augusztusban egyes területeken 31 napból 19 hőségnap volt, és az országos átlag értéke is 

elérte a 14 napot (X. ábra). 

 

 
 

 

Éves középhőmérséklet: 11,9 °C (+ 1,4 °C) 

 

Területi átlag maximuma: 13,0 °C  

 

Területi átlag minimuma: 7,8 °C  

 

Tavaszi területi átlag: 12,4 °C (+1,5 °C) 

 

Nyári területi átlag: 20,8 °C (+0,5 °C) 

 

Őszi területi átlag: 12,9 °C (+2,0 °C) 

 

Téli területi átlag: 1,2 °C (+1,0 °C) 

 

 
 

71. ábra Az éves középhőmérsékletek eloszlása 2000- ben (fent) és az évszakok területi átlagának értéke a 

sokéves területi átlaghoz viszonyítva, valamint a hőségnapok maximumának és területi átlagának havi 

megoszlása (lent) 
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A 2003-as év 

 

A 2003-es év az éves középhőmérsékletek területi átlagát tekintve a sokéves átlagot adta 

vissza  (+0,1°C). A területi átlag maximum értéke a Dél-Alföldön jelentkezett (11,9°C), míg a  

területi átlag minimum értéke a Bükkben jelentkezett ebben az évben is. Az átmeneti 

évszakok, a tavasz és az ősz a sokéves területi átlagot adták vissza, azonban a tél jelentős 

negatív anomáliával rendelkezett (-2,4 °C), míg a nyár a legmagasabb értékű (+2,1 °C) 

országos átlaggal extrém értéknek számított az idősorban.  

A nyár extrém középhőmérsékleti értéke a hőségnapok számában is visszaköszön. A 2003-

as évben volt a második legmagasabb a hőségnapok számának területi átlaga a 1987-2019 

időszakon belül. Már a május hónapban is nagy területeken több napon meghaladta a napi 

maximum a 30°C-ot és még szeptember hónapban is voltak az ország területére kiterjedő 

hőségnapok. Az augusztusi hónapban 31 napból 24 volt hőségnap, ami ugyancsak extrém 

értéknek számít (72. ábra). 

 

 
 

 

Éves középhőmérséklet: 10,6 °C (+ 0,1 °C) 

 

Területi átlag maximuma: 11,9 °C  

 

Területi átlag minimuma: 7,0 °C  

 

Tavaszi területi átlag: 11,1 °C (+0,3 °C) 

 

Nyári területi átlag: 22,4 °C (+2,1 °C) 

 

Őszi területi átlag: 10,7 °C (+0,2 °C) 

 

Téli területi átlag: -2,2 °C (-2,4 °C) 

 

 
 

72. ábra Az éves középhőmérsékletek eloszlása 2003- ban (fent) és az évszakok területi átlagának értéke a 

sokéves területi átlaghoz viszonyítva, valamint a hőségnapok maximumának és területi átlagának havi 

megoszlása (lent) 
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A 2011-es év 

 

A 2011-es év az éves középhőmérsékletek területi átlagának szempontjából egy átlagos 

évnek számított. A átlagtól kissé melegebb volt (+0,6 °C), de egyik évszakban sem 

jelentkezett kirívó területi átlag adat. A területi átlag maximum értéke a megszokott módon a 

Dél-Alföldön jelentkezett (12,1°C), míg a területi átlag minimum értéke is a Bükkben adódott 

ebben az évben is. Az átmeneti évszakok, a tavasz és az ősz a sokéves területi átlagot adták 

vissza. A legnagyobb hőmérsékleti anomália az évszakok tekintetében télen jelentkezett (-0,9 

°C) azonban ez sem számított extrém értéknek. A nyár 21°C fokos területi átlaga is inkább az 

átlagos volt közel (+0,7 °C), mint a kiugró értékekhez. 

A 2011-es évben is májustól szeptemberig tartott a hőségnapok időszaka. A nyári 

hónapokban a hőségnapok maximum értéke 13 és 16 között mozgott, és ebben az évben is az 

augusztusi hónapban adódott a legtöbb hőségnap (16 nap) (73. ábra). 

 

 
 

 

Éves középhőmérséklet: 11,1°C (+ 0,6 °C) 

 

Területi átlag maximuma: 12,1 °C  

 

Területi átlag minimuma: 7,6 °C  

 

Tavaszi területi átlag: 11,4 °C (+0,5 °C) 

 

Nyári területi átlag: 21,0 °C (+0,7 °C) 

 

Őszi területi átlag: 10,0 °C (+0,1 °C) 

 

Téli területi átlag: -0,7 °C (-0,9 °C) 

 

 
 

73. ábra Az éves középhőmérsékletek eloszlása 2011- ben (fent) és az évszakok területi átlagának értéke a 

sokéves területi átlaghoz viszonyítva, valamint a hőségnapok maximumának és területi átlagának havi 

megoszlása (lent) 
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A 2012-es év 

 

A 2012-es év az éves középhőmérsékletek területi átlagát tekintve a sokéves átlagot 1°C 

haladta meg. A területi átlag maximum értéke a Dél-Alföldön jelentkezett (12,6°C), míg a  

területi átlag minimum értéke 2012-ben is a Bükkben jelentkezett. Minden évszak területi 

átlaga magasabb értéket vett fel, mint a sokéves területi adat. A tavaszi (+1,0 °C) és a téli (+0,5 

°C) pozitív hőmérsékleti anomália nem számított különösen kiugró adatnak. A nyári 

középhőmérséklet területi átlaga 1,9°C-kal haladta meg a sokéves értéket és ezzel a 33 

vizsgált nyári évszakból a 4. legmelegebbnek adódott. Ősszel, a nyárhoz hasonlóan (+1,8 °C) 

jelentős hőmérsékleti anomália jelentkezett, ami ugyancsak a 4. legmelegebb őszi időszakot 

jelentette a 33 éves idősorból. 

 

 
 

 

Éves középhőmérséklet: 11,5°C (+ 1,0 °C) 

 

Területi átlag maximuma: 12,6 °C  

 

Területi átlag minimuma: 7,8 °C  

 

Tavaszi területi átlag: 11,9 °C (+1,0 °C) 

 

Nyári területi átlag: 22,2 °C (+1,9 °C) 

 

Őszi területi átlag: 12,7 °C (+1,8 °C) 

 

Téli területi átlag: 0,7 °C (+0,5 °C) 

 

 
 

74. ábra Az éves középhőmérsékletek eloszlása 2012- ben (fent) és az évszakok területi átlagának értéke a 

sokéves területi átlaghoz viszonyítva, valamint a hőségnapok maximumának és területi átlagának havi 

megoszlása (lent) 

 

 

A 2012-es évben lokálisan már áprilisban jelentek még hőségnapok. A májusi hónapban is 

néhány napon 30°C fok fölé emelkedett a napi maximum hőmérséklet, de a nyár hozta meg 

igazán a hőségnapok számának megnövekedését. Extrém értékként jelentkezett a júliusi 
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hónap 16,8 napos területi átlaga, ami egy országos méretű tartós hőhullámot mutat. Az 

augusztusi hónapban is 15 fölé ment a hőségnapok területi átlagának maximuma így a 

hőmérsékleti feltételi is megvoltak egy erős aszálynak. A hőségnapok még a szeptemberi 

hónapban is tartottak volt olyan terület az országban ahol még szeptemberben is 30 napból 10 

hőségnapnak számított. A hőségnapok területi átlaga a teljes évben 47 napnak adódott, míg a 

területi maximum értéke elérte a 71 napot Ezek a paraméterek azóta is rekordnak számítanak 

a vizsgált adatok alapján (74 ábra).  

 

 

4.2.15 A hőmérsékleti értékek változásának összegzése 

A globális melegedés a magyarországi hőmérsékleti idősorok alapján is igazolást nyer. Az 

ország területén a lineáris trendet figyelembe véve minimálisan 1,5°C-kal növekedett meg az 

az éves középhőmérsékletek értéke az 1987-2019-es időszak alapján. A trendet alapul véve a 

növekedés éves üteme 0,05 °C-nak adódik. Megfigyelhető, hogy országos éves 

átlaghőmérsékletek rekordja többször is megdőlt az utóbbi évtizedben (2015, 2018, 2019).  

Az évszakok középhőmérsékletének területi átlagának vizsgálatakor az éves trendekhez 

hasonló folyamatokat figyelhetünk meg. Az országos nyári és őszi középhőmérsékeltek 

emelkedése a legintenzívebb (0,065 °C – 0,064). A 33 év alatt a lineáris trend alapján az ősz 

esetében minimálisan 1,7 °C, míg nyári évszakban 1,8 °C az emelkedés mértéke. A tavaszi 

területi hőmérsékletek növekedése is jelentős (0,059 °C) ami az alsó határt tekintve 1,6 °C 

változást jelent a 33 év alatt. A növekedési trend a téli évszakban is megfigyelhető alsó határa 

0,5°C. 

Az átlaghőmérséklet változások területi eloszlást figyelembe véve, kiemelendő, hogy a 

Dél-Alföld az Északi középhegység és Budapest környékén jellemzőek a pozítv hőmérsékleti 

anomáliák, melyek mértéke akár a 2°C-ot is meghaladhatja. A negatív anomáliák megjelenése 

térben diverzebb képet mutat, évről évre változik. 

A hőségnapok területi átlagát vizsgálva megállapítható, hogy az 1987-2019-es időszakban 

a hőségnapok száma meredeken emelkedett az ország területén. A melegedés, megbízhatósági 

tartományának alsó határát tekintve minimum 15,74 nap. A hőségnapok területi átlagának 

emelkedésének üteme a trendvizsgálat alapján jelentős, 0,6 nap /év. A hőségnapok térbeli 

maximumának megjelenése a nagykunsági és Duna-Tisza-közi területre jellemző 

Országos léptékben a kiemelt években az aszály súlyosságát és jelenlétét a vizsgált 

változók közül a hőségnapok területi átlaga írja le legjobban. A hőségnapok területi átlagát 

bemutató eloszlástérképeken jól látszik, hogy a hőségnapok leggyakoribb előfordulása a 

Duna-Tisza-közén és a Nagykunságon jellemző. 
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5 Átfogó vízhiány és aszályvizsgálatok 

5.1 Nemzetközi kitekintés és elemzés az általánosan elfogadott indexek alkalmazásával 

5.1.1 Az aszály számszerűsítésének lehetőségei 

A sokféle aszálydefinícióból következik, hogy az aszály mérőszámára is sokféle 

javaslat, számítási formula született és a gyakorlatban is sokfele mérőszámot használnak 

(Pálfai 2002). A különböző definíciókhoz eltérő adatokon alapuló aszályindexek használata 

társult, melyek így az aszály különböző típusait (és következményeit) eltérő módon 

számszerűsítik. 

A WMO és GWP (2016) által készített „Útmutató az aszályindikátorok és indexek 

használatához” c. kiadvány alapján az aszály mérőszámai lehetnek indikátorok és indexek. 

Az indexeket a klasszikus aszály-tipizálásnak megfelelően – egyben az aszály erősségének 

sorrendjére is utalva (Wilhite és Glantz 1985) – meteorológiai, mezőgazdasági és   hidrológiai   

kategóriákba   csoportosítják,   melyekhez Niemeyer  (2008) további  osztályozási  

szempontot  javasolt,  elkülönítve  az  átfogó  (comprehensive),  kombinált (combined)  és  a  

távérzékelt  adatokon  alapuló (remote-sensing-based) index típusokat. 

Az indikátorok olyan változók (vagy általában mérhető fizikai paraméterek), melyek 

mértékének megváltozása előfeltétele az aszály kialakulásának. A leggyakrabban felhasznált 

indikátorok a csapadékmennyiség, léghőmérséklet, lefolyás, tározók és felszín alatti víztestek 

vízszintje, talajnedvesség és hóvízkészlet. Ezek a mérőszámok kifejezik az aszály valamely 

aspektusát, mértékük változásai utalnak az aszály különböző (definíciókon alapuló) 

folyamataira, ugyanakkor körültekintően kell őket alkalmazni, mivel az aszályt sok bemeneti 

paraméter határozza meg, ami miatt pontos meghatározására nem lehetséges (Szalai 2012). 

Az indexek jellemzően matematikai számítás útján létrehozott – általában dimenzió 

nélküli – mutatók, melyek az előbb említett meteorológiai és hidrológiai paramétereken 

alapulnak. Az aszályindexek törvényszerűen indikátorok is egyben. Az indexek célja, hogy 

kvantitatív jelleget adjanak az aszálynak, amivel lehetőség nyílik a területi-, időbeli- 

gyakorisági- és intenzitási összehasonlításokra. Az aszályindexek leggyakrabban egy 

referencia időszakot vesznek alapul, melyhez viszonyítva határozzák meg az aszály mértékét. 

Az átlagos állapottól való eltérés határozza meg az aszály erősségét, melyhez küszöbértékeket 

rendelve megállapítható az aszály kialakulásának és lecsengésének időpontja, de a területi 

lehatárolás is lehetővé válik. 

 

Az aszály nyomon követésének, értékelésének és előrejelzésének három lehetséges 

módja van. Alkalmazhatunk (1) egyetlen indikátort vagy indexet, (2) több indikátort vagy 

indexet együttesen, illetve (3) összetett „hibrid” indikátorokat. Mint arra az előbbiekben 

utaltunk, egyetlen indikátor vagy index alkalmazása nem elegendő valamennyi beavatkozási 

folyamathoz, mivel az aszály különböző következményei számos természeti/társadalmi 

(al)rendszert érintenek. A régebbi idők döntéshozói és kutatói általában egyetlen indikátort 
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vagy indexet használtak fel, gyakran a fellelhető adatok- vagy a feladat elvégzéséhez 

rendelkezésre álló idő szűkössége miatt. Az elmúlt évtizedekben komoly érdeklődés 

mutatkozott aszályindexek és indikátorok kifejlesztésére, amelyek különböző időbeni és 

térbeli skálán alkalmazhatóak. Az aszály által generált környezeti folyamatok  a  Föld  

különböző  területein  eltérő  mértékben  jelentkeznek, az éghajlati különbözőségek pedig 

eltérő módszerek  kidolgozását tették szükségessé. Ennek eredményeképpen az évtizedekre 

visszatekintő nemzetközi aszálykutatási gyakorlatban mára több mint száz aszályindexet 

tarthatunk  számon (Zargar  2011), vagyis – kis túlzással – majdnem annyi indexet hoztak 

létre, mint ahány kutató a jelenséggel foglalkozott. 

 

5.1.2 Indikátorok és indexek 

 

A WMO-GWP (2016) kiadvány összesen 40 db nemzetközi aszályindexet közöl, 

melyeket az alkalmazhatóság szerint egy 3 fokozatú skálával osztályoztak, melynek 

szempontjai ún. „közlekedési lámpa” elv alapján a következők:  

 

 
Az index abban az esetben kap zöld minősítést, ha a felsorolt esetek közül egy 

vagy több fennál: 

 

 A paraméter kiszámításához szükséges kód vagy program ingyenesen rendelkezésre 

áll. 

 Nem szükséges a kiszámításhoz napi adatsor. 

 Adathiány megengedett. 

 A kimeneti paramétereket operatívan előállítják és az eredmények online elérhetőek. 

 

 
Az index abban az esetben kap sárga minősítést, ha a felsorolt esetek közül egy 

vagy több fennál: 

 

 Többféle változó vagy bemeneti adat szükséges a kiszámításához. 

 A kiszámításhoz használható kód vagy program nem elérhető nyilvános használatra. 

 Csak egy bemeneti paraméterre van szükség, de a formula nem áll rendelkezésre. 

 Az index kiszámításának bonyolultsága minimális. 

 

 
Az index abban az esetben kap piros minősítést, ha a felsorolt esetek közül egy 

vagy több fennál: 

 

 Az index kiszámításához szükséges formulát a rendelkezésre álló irodalom alapján 

létre kell hozni. 

 Az index vagy a származtatott termékei nem könnyen hozzáférhetőek. 

 Az index háttere homályos és az nem széles körben elterjedt, de alkalmazható. 

 Az index modellezett adatokat igényel vagy ő maga is további számítás részét képezi. 

 

Az osztályok meghatározásánál látható, hogy könnyen kialakulhatnak átfedések és egy 

index a több (akár mindhárom) kategóriába besorolható. A kiadvány nem közöl arra 
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vonatkozóan információt, hogy ilyen esetekben milyen további szabályt alkalmaztak a 

besoroláskor. 

 Fontos továbbá megjegyezni, hogy a használhatóságot feltüntető osztályozás alapján 

kiválasztott „legegyszerűbben alkalmazható” index nem feltétlenül adja vissza a legjobb 

eredményeket a helyi adottságok függvényében. Előfordulhat, hogy az osztályozástól 

függetlenül a felhasználó számára csak néhány, az összes, vagy egyetlen index sem lesz 

alkalmazható a megfelelő szaktudás, igények, rendelkezésre álló adatok, vagy a számítógépes 

kapacitás hiánya következtében. A megfelelő index kiválasztását célszerű a felmerülő feladat 

és a lehetőségek figyelembevételével meghatározni. 

 

A nemzetközi aszályindexeket a WMO-GWP (2016) kiadvány az aszály típusai alapján 

meteorológiai-, hidrológiai-, talajnedvesség-, távérzékelt-, illetve összetett vagy modellezett 

csoportokba sorolva teszi közzé (16. táblázat). A táblázat az indexek kiszámításához 

szükséges paraméterek mellett további szöveges megjegyzést is közöl az index erősségeiről, 

gyengeségeiről, valamint egyéb sajátosságairól. 

 

16. táblázat Nemzetközi aszályindexek összefoglalója (WMO-GWP 2016 alapján) 

Meteorológiai Indexek eredet és irodalom 
Alkalmaz-

hatóság 

Bemenő 

adatok 
Megjegyzések 

Szárazság Anomália Index 

(AAI) 
India  

P, T, PET, 

ET 

India területére operatívan 

rendelkezésre áll. 

Decilisek (Deciles) 

Ausztrália 

(Gibbs és Maher, 

1967) 
 P 

Könnyen számítható. Hasznos 

példák állnak rendelkezésre 

Ausztráliából. 

Keetch–Byram aszályindex 

(KBDI) 

USA 

(Keetch és Byram 

1968) 
 P, T 

A számítás a vizsgált terület 

klimatikus viszonyan alapul. 

Csapadékosság (Percent of 

normal) 

eredete nem ismert 

(Hayes 2006)  P Egyszerű számítást igényel. 

Standardizált csapadékindex 

(SPI) 

USA 

(McKee et al. 1993)  P 

A WMO ajánlása alapján 

elsődleges fontosságú az aszály 

vizsgálata során. 

Súlyozott standardizált 

csapadék anomália (WASP) 

USA 

(Lyon 2004)  P, T 

Rácsponti adatok alapján követi 

nyomon a trópusi területek 

aszályos eseményeit. 

Aridity Index (AI) 
Franciaország 

(De Martonne 1925)  
P, T 

Egyaránt alkalmas 

klímaosztályozási folyamatokhoz. 

Kínai Z index (CZI) 
Kína 

(Wu et al. 2001)  
P 

Az SPI továbbfejlesztését 

célozták meg a létrehozásával. 

Szántóföldi nedvesség index 

(CMI) 

USA 

(Palmer 1968)  
P, T hétnapos adatigény 

Aszály kiterjedési index 

(DAI) 

India  

(Bhalme és Mooley 

1980) 
 

P 

A monszun időszak 

„teljesítőképességét” 

számszerűsíti. 

Aszályfelderítési index (DRI) 

Görögország  

(Tsakiris és Vangelis 

2005) 
 

P, T 
Havi csapadék és hőmérséklet 

adat adatigény. 

Effektív aszályindex (EDI) 

USA 

(Byun és Wilhite 

1996) 
 

P 

Napi időlépésű index. A szerzőtől 

direkt megkeresés útján elérhető a 

számítási algoritmus. 

Selyaninov-féle hidrotermális 

koefficiens (HTC) 

Oroszország 

(Selyaninov 1928)  
P, T 

Hónapos adatigény, egyszerű 

számítási formula. 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 105 

 

NOAA aszályindex (NDI) 

USA 

(Strommen és Motha 

1987) 
 

P 
Mezőgazdasági aszály- 

monitoringhoz fejlesztették ki. 

Palmer-féle aszálysúlyossági 

index (PDSI) 

USA 

(Palmer 1965)  
P, T, 

AWC 

Elterjedt nemzetközi index. Az 

összetett számítási algoritmus és 

hiánytalan adatsor igénye miatt 

nem kapott „zöld” minősítést. 

Palmer féle Z index 
USA 

(Palmer 1965)  
P, T, 

AWC 

Egyike a PDSI számítás sok 

kimenetének.  

Csapadék anomália index 

(RAI) 

USA 

(van Rooy 1965)  
P Hiánytalan adatsort igényel. 

Önkalibráló Palmer index 

(sc-PDSI) 

USA 

Wells, N., S. Goddard 

and M.J. Hayes, 2004: 
 

P, T, 

AWC 

Az összetett számítási algoritmus 

és hiánytalan adatsor igénye miatt 

nem kapott „zöld” minősítést. 

Standardizált anomália index 

(SAI) 

USA 

(Kraus 1977), 

(Katz és Glantz 1986) 
 

P 
A RAI adatainak átlagolásán 

alapul. 

Standardizált csapadék-

párolgási index (SPEI) 

Spanyolország 

(Vicente-Serrano et 

al. 2010) 
 

P, T 

Az SPI-n alapuló számítás 

hőmérséklet adatsorral 

kiegészítve. 

Mezőgazdasági aszály 

referencia index (ARID) 

USA 

(Woli et al. 2012)  
P, T, Mod 

Dél-kelet USA-ban került 

kidolgozásra, más területen nem 

tesztelték. 

Terményfüggő aszály index 

(CSDI) 

USA 

(Meyer et al. 1993)  

P, T, Td, 

W, Rad, 

AWC, 

Mod, CD 

Sokféle adatigénye miatt nehezen 

alkalmazható. 

Kiszáradási aszály index 

(RDI) 

USA 

(Weghorst 1996)  
P, T, S, 

RD, SF 

Vízgyűjtők vízkészletének 

nyomon követését célozza. 

Talajnedvesség indexek eredet és irodalom 
Alkalmaz-

hatóság 

Bemenő 

adatok 
Megjegyzések 

Talajnedvesség anomália 

(SMA) 

USA 

(Bergman et al. 1988)  
P, T, 

AWC 

A PDSI vízmérlegének javítására 

szolgál. 

Evapotranspirációs deficit 

index (ETDI) 

USA 

(Narasimhan és 

Srinivasan 2005) 
 

Mod 
Bonyolult számítási formula, sok 

bemeneti paraméterrel. 

Talajnedvességi deficit index 

(SMDI) 

USA 

(Narasimhan és 

Srinivasan 2005) 
 

Mod 

Heti adatokon alapuló számítás, 

különböző talajrétegekre. 

Bonyolult a kiszámítása. 

Talajnedvesség tározási index 

(SWS) 
ismeretlen 

 

AWC, 

RD, ST, 

SWD 

A talajok és a termény 

változékonyságai miatt térbeli 

kiterjesztése problémás. 

Hidrológiai indexek eredet és irodalom 
Alkalmaz-

hatóság 

Bemenő 

adatok 
Megjegyzések 

Palmer-féle hidrológiai 

aszálysúlyossági index 

(PHDI) 

USA 

(Palmer 1965)  
P, T, 

AWC 
Hiánytalan adatsort igényel. 

Standardizált tározó 

vízkészlet index (SRSI) 

Japán 

(Gusyev et al. 2015)  
RD 

Az SPI-hez hasonló számítás, 

víztározási adatsorok alapján. 

Standardizált vízhozam index 

(SSFI)  

Spanyolország 

(Modarres 2007, 

Telesca et al. 2012) 
 

SF 

Az SPI számítási algoritmusát 

használja vízhozam adatsorokkal 

kiegészítve. 

Standardizált vízszint index 

(SWI) 

India  

(Bhuiyan 2004)  
GW 

Az SPI-hez hasonló számítás, 

talajvízszint adatsorok alapján. 

Vízhozam aszályindex (SDI) 

Görögország 

(Nalbantis és Tsakiris 

2008) 
 

SF 
Az SPI-hez hasonló számítás, 

vízhozam adatsorok alapján. 

Felszíni víztározási index 

(SWSI) 

USA 

(Shafer és Dezman 

1982) 
 

P, RD, SF, 

S 

A PDSI formuláit használja fel, 

de további hidrológiai adatokkal 

terjeszti ki. 
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Aggregált szárazság index 

(ADI) 

USA 

(Keyantash és Dracup 

2004) 
 

P, ET, SF, 

RD, 

AWC, S 

Nem áll rendelkezésre számítási 

kód, de a matematikai formula 

rendelkezésre áll. 

Standardizált hóolvadás és 

csapadék index (SMRI) 

Svájc 

(Staudinger et al. 

2014) 
 

P, T, SF, 

Mod 

Egyaránt alkalmazható hóadatok 

felhasználásával vagy anélkül. 

Távérzékelt adatokon 

alapuló indexek 
eredet és irodalom 

Alkalmaz-

hatóság 

Bemenő 

adatok 
Megjegyzések 

Továbbfejlesztett vegetációs 

index (EVI) 

USA 

(Kogan 1995a)  Sat 
Nem különíthetők el az aszály 

okozta változások más hatásoktól. 

Párolgási stressz index (ESI) 
USA 

(Anderson et al. 2011)  Sat, PET 
Nem áll rendelkezésre hosszabb 

időszakra operatív adat.  

Normalizált differenciált 

vegetációs index (NDVI) 

USA 

(Tarpley et al. 1984,  

Kogan 1995b) 
 Sat 

A legtöbb területre rendelkezésre 

álló paraméter. 

Hőmérséklet-állapot index 

(TCI) 

USA 

(Kogan 1995a)  Sat 
Általában NDVI számításokkal 

együtt alkalmazzák. 

Növényzet-állapot index 

(VCI) 

USA 

(Kogan 1995a)  Sat 
Általában NDVI számításokkal 

együtt alkalmazzák. 

Vegetációs aszály-válasz 

index (VegDRI) 

USA 

(Brown et al. 2008)  

Sat, P, T, 

AWC, 

LC, ER 

Számos paramétert használ fel, 

hogy az aszály stresszt más 

vegetációs stressztől elkülönítse.  

Vegetáció-egészségi index 

(VHI) 

USA 

(Kogan 1990, 1997)  Sat 
Az egyik első távérzékelt 

aszálymegfigyelési módszer. 

Vízigény elégségességi index 

(WRSI és Geo-spatial WRSI) 

FAO 

(Verdin és Klaver 

2002) 
 

Sat, Mod, 

CC 

Sok területre operatívan 

rendelkezésre áll. 

Normalizált differenciált víz 

index (NDWI) és Szárazföldi 

felszíni víz index (LSWI) 

USA 

(Gao 1996)  Sat 
Az NDVI-hez hasonlatos, de a 

növényzet víztartalmát vizsgálja. 

Talajadattal kiegészített 

vegetációs index (SAVI) 

USA 

(Huete 1988)  
Sat Nem áll operatívan rendelkezésre. 

Kombinált és modellezett 

indexek 
eredet és irodalom 

Alkalmaz-

hatóság 

Bemenő 

adatok 
Megjegyzések 

Kombinált aszályindikátor 

(CDI) 

EDO 

(Sepulcre-Canto et al. 

2012) 
 

Mod, P, 

Sat 

Egyaránt felhasznál felszíni és 

távérzékelt adatokat. 

Globális integrált 

aszálymonitoring és 

előrejelző rendszer 

(GIDMaPS) 

USA 

(Hao et al. 2014)  
Többféle, 

Mod 

Egy operatív rendszer melynek 

kimenete három index 

(Standardizált talajnedvesség 

index, SPI, MSDI) globális 

adatai. 

Globális szárazföldi adat-

asszimilációs rendszer 

(GLDAS) 

USA 

(Rodell 2004)  
Többféle, 

Mod, Sat 

A globális lefedettség miatt 

hasznos adathiányos területeken. 

Többváltozós standardizált 

aszályindex (MSDI) 

USA 

(Hao és 

AghaKouchak 2013) 

 

 
Többféle, 

Mod 

Rendelkezésre áll, de 

interpretáció szükséges. 

Egyesült Államok 

aszálymonitoring rendszere 

(USDM) 

USA 

(Svoboda et al. 2002)  Többféle 

Operatív adatokat igényel. 

Többféle kimenete van, amely ek 

különböző érdeklődési köröket 

látnak el információval. 
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Magyarázó a paraméterek rövidítéseihez: 

 

AWC rendelkezésre álló (talaj)víztartalom  Rad napsugárzási energia 

CC növényzeti (párolgási) együttható  RD tározó 

CD termény adatok  S hóborítás 

ET evapotranspiráció  Sat műholdas adatok 

GW felszín-alatti víz  SF vízhozam 

LC felszínborítás  ST talajtípus 

Mod modellezett  SWD talajnedvesség-hiány 

többféle számos indikátor felhasználásával  T hőmérséklet 

P csapadék  Td harmatpont 

PET Potenciális evapotranspiráció  W széladatok 

 

5.2 Hazai aszályindexek áttekintése 

 

A Magyarországon kifejlesztett aszályindexek közül első helyen kell említeni a Pálfai 

Imre által 1988-ba megalkotott PAI indexet (Pálfai 2002). A PAI index kifejezetten 

magyarországi viszonyokra lett kifejlesztve és az aszály mértékét a mezőgazdasági év 

vonatkozásában egyetlen számértékként fejezi ki, elsődlegesen havi csapadékösszeg és havi 

középhőmérséklet értékek felhasználásával. 

A PAI mellett a vízügyi ágazat a „Havi vízháztartási tájékoztató” c. kiadványában 

megjelenő gördülő vízháztartási mutató (GVM) szintén Pálfai Imre nevéhez fűződik. Az 

index a csapadék és a párolgás viszonyából ad havonta becslést az aszályos és a belvizes 

időszakok erősségére.  

Magyar vonatkozású, a komplexitásra törekvő kísérlet Bálint et al. (2011) a kenyai 

állomásokra kidolgozott összetett aszályindexe (CDI).  

A Délkelet Európai Aszálykezelési Központ létrehozására irányuló (DMCSEE) projekt 

az SPI és a PDSI értékein alapuló elemzéseket (Lakatos et al. 2012), illetve a PAI index 

módosítását (PaDI) tűzte ki célul (Kozák et al. 2012). 

Az operatív aszály- és vízhiánykezelő rendszer kiépítésével 2018-ban bevezetésre került 

a HDI aszályindex különböző változatainak használata a vízügyi ágazatban. Az index 

működését a következő fejezetben mutatjuk be részletesen.  
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5.2.1 A HDIS aszályindex bemutatása 

Az aszályvizsgálatok elvégzéséhez az aszálymonitoring rendszer üzemeltetéséhez 

kidolgozott HDIS aszályindex (Fiala et al. 2018) országos idősorai és eloszlástérképei kerültek 

felhasználásra. 

Az aszályindex kiszámítása két lépésben történik. Az aszályindex alapértékének (HDI0) 

kiszámítása napi csapadékösszeg (P) és napi középhőmérséklet (T) alapján történik. A HDI0 

funkciójában az eddigi, széles körben elterjedt aszályindexekhez (pl. PAI, PaDI, SPI, PDSI) 

hasonlít. Meghatározásában csak a meteorológiai paraméterek játszanak szerepet, és térbeli 

különbségei kizárólag a csapadék és a hőmérséklet térbeli változatosságának köszönhetők. A 

HDI0 kiszámítása leginkább a Palmer index (PDSI) vízmérlegszámításához hasonlít, azonban 

újdonsága, hogy napi időlépéssel működik. A vízmérlegszámítást egy hipotetikus talajréteg 

mm-ben kifejezett víztartalmának (WS – water storage) változásaként írjuk le, melynek adott 

naptári napon megállapított értékét a sokéves átlaghoz viszonyítjuk. 

Magyarország klímája azonban kellően arid ahhoz, hogy a nyári időszakban átlagos 

évben is jelentős szárazság alakuljon ki. Ezért a HDI0 index értékei a nyári hőség időszakok 

során átlagos állapotot jelezhetnek, annak ellenére, hogy a hőség miatt felmerülhet igény 

vízgazdálkodási beavatkozásokra. Ezt a problémát az alapindex módosításával, a hőség 

stresszhatásának kifejezésével oldottuk meg, mely a HDIS kifejlesztéséhez vezetett. A hőség 

stressz hatását is kifejező HDIS index, alapparaméterei a HDI0-val megegyeznek. Ebben a 

változatban azt feltételezzük, hogy hőség idején a potenciális evapotranspiráció (PET) nem 

függ a rendelkezésre álló víz mennyiségétől, a veszteség teljes mértékben realizálódik. Vagyis 

a HDIS a rendelkezésre álló víztartalom mellett a párolgási hiányt is számításba veszi az 

aszályosság mértékének meghatározásakor. 

A HDIS számértékei a Pálfai-féle aszályindexhez (Pálfai 1984) hasonlóan 

számszerűsítik az aszály mértékét. Minél nagyobb a HDIS értéke, annál nagyobb mértékű az 

aszály az adott időpontban/területen. Az index a rendelkezésre álló (és a párolgási hiánnyal 

csökkentett) víztartalom (WS) sokéves átlagának és aktuális értékének hányadosából 

származik. Az index számértékének reciproka megadja, hogy az átlagos állapothoz képest 

milyen mértékű a víz hiánya. Megvizsgálva historikus és jelenkori adatsorokat, a HDIS értékei 

alapján a vízhiány kategorizálására 5 fokozat bevezetését javasoljuk, mely négy osztályhatár 

meghatározását tette szükségessé (17. táblázat). 
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17. táblázat A HDIS érétkeire alapozott vízhiány fokozatok és jelentésük 

Védekezési 

fokozat 
Minősítés Kritérium 

Rendelkezésre 

álló 

víztartalom* 

(0.) nincs fokozat nincs vízhiány   HDIS < 1,333 > 75% 

1. fok enyhe vízhiány 1,333 ≤ HDIS < 1,5 66-75% 

2. fok közepes vízhiány 1,5 ≤ HDIS < 2,0 50-66% 

3. fok erős vízhiány 2,0 ≤ HDIS < 3,0 33-50% 

4. fok 

rendkívüli vízhiány 

(aszály) 3,0 ≤ HDIS   

< 33% 

* A víztartalom értéke az aktuális potenciális párolgás mértékével csökkentve van. A nem realizálódó 

PET a hőstressz hatását fejezi ki. 
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5.3  Összehasonlító aszályindex vizsgálatok 

 

A különböző számítási módok alapján az aszály kimutatása is eltérő módon valósul 

meg, ezért fontos ismerni a különböző aszályindexek közötti hasonlóságokat és eltéréseket. 

Tanulmányunk jelen fejezetében a legfontosabb nemzetközi és hazai aszályindexek idősorait 

hasonlítottuk össze két magyarországi állomáshely (Hernád és Mezőhegyes) meteorológiai 

adatsorai alapján. Az alábbi aszályindexeket számítottuk ki a vizsgálat során: 

 

 Csapadékosság 

 SPI 

 PDSI 

 PAI 

 GVM 

 HDIS 

 

A munka során egyaránt számítottunk éves, hónapos, illetve napi időlépésű index 

értékeket (ott ahol azt a számítási módszerek lehetővé tették). A csapadékosság értékeit 

három hónapos csapadékösszegek alapján, havi időlépéssel, illetve 30 napos 

csapadékösszegek alapján napi időlépéssel számítottuk ki. Az SPI kiszámítását a 3 hónapos 

változat (SPI3) alapján végeztük el, illetve kísérletet tettünk a napi időlépésű változat 

alkalmazására, mely az eredmények alapján működőképes, és értékelhető adatsorokat 

produkált. A PDSI idősorait az eredeti számítási módszerek alapján – hónapos időlépéssel – 

hoztuk létre. A PAI idősorokat évente egy adat formájában tudtuk megjeleníteni. Az 

összehasonlíthatóság kedvéért a PAI értékeit havonta ábrázolva, egész évre ugyanolyan 

értékkel jelenítjük meg a grafikonokon. A GVM értékei hónapos idősor formájában kerültek 

meghatározásra. Végezetül a HDIS értékeit napi időlépéssel határoztuk meg, és ezekből az 

adatsorokból a hosszú időtávú összehasonlíthatóság kedvéért havi átlagokat is képeztünk. 

A hónapos és éves idősorokat a teljes időszakra (1987-2019) megjelenítettük, míg a 

napi időlépésű változatokat egy kiemelt időszak (2010-2014) alapján mutatjuk be. 

 

Az aszályindex idősorok alapján összehasonlíthatóvá válik, hogy a különböző számítási 

módszerek alapján egyes időszakokban milyen intenzitású és tartósságú aszályok alakulnak 

ki. A gyakorisági vizsgálatokat az indexekhez javasolt skálák alapján célszerű elvégezni. 

Ilyen többfokozatú skálát a szerzők ajánlanak az SPI, PDSI, PAI és HDIS indexekre, azonban 

a csapadékosság és a GVM értékeire ezek a határértékek nem álltak rendelkezésre. Ezért az 

összehasonlíthatóság érdekében a csapadékosság esetében a HDIS alapján, a GVM esetében 

pedig az SPI gyakorisági értékeihez igazítva adtuk meg az aszály fokozatait (18. táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 111 

 

 

18. táblázat Különböző indexek alapján meghatározott aszály fokozatok 

Nedves és száraz 

időszakok fokozatai 

Csapadé-

kosság [%] 

* 
SPI PDSI GVM** PAI*** HDIS 

extrém csapadékos > 166 > 2,0 > 4,0 > 1,31  < 0,60 

erősen csapadékos 150 – 166 1,5 – 2,0 3,0 – 4,0 1,19 – 1,31  0,60 – 0,66 

közepesen csapadékos 133 – 150 1,0 – 1,5 2,0 – 3,0 1,06 – 1,19  0,66 – 0,75 

enyhén csapadékos 125 – 133 0,5 – 1,0 0,5 – 2,0 0,94 – 1,06  0,75 – 0,80 

átlagos 75 – 125 -0,5 – 0,5 -0,5 – 0,5 0,72 – 0,94 5,0 – 6,0 0,80 – 1,33 

enyhén aszályos 66 – 75 -1,0 – -0,5 -0,5 – -2,0 0,54 – 0,72 6,0 – 8,0 1,33 – 1,50 

közepesen aszályos 50 – 66 -1,5 – -1,0 -2,0 – -3,0 0,44 – 0,54 8,0 – 10,0 1,50 – 2,00 

erősen aszályos 33 – 50 -2,0 – -1,5 -3,0 – -4,0 0,36 – 0,44 10,0 – 12,0 2,00 – 3,00 

extrém aszályos < 33 < -2,0 < -4,0 < 0,36 >12,0 > 3,00 

*  A csapadékossági értékeket a diagramokon a normál (100%) állapothoz mért változás formájában közöljük. 

** A táblázatban közölt adatok a mezőhegyesi idősorra vonatkoznak. 

*** Csapadékos időszakokra fokozatok nem állnak rendelkezésre. 

 

A csapadékosság az aktuális időszak csapadékmennyiségének a sokéves átlaghoz 

viszonyított arányát fejezi ki. A megjelenítéskor a változás mértékét jelenítettük meg, így 

például a -100%-os érték arra utal, hogy az időszakban egyáltalán nem esett csapadék, a 

+100%-os érték pedig azt, hogy az átlagos csapadék duplája hullott. 

 

Az idősorok elemzéséből kitűnik, hogy a nagy térbeli távolság ellenére a csapadékosság 

idősorok nagymértékben hasonlítanak a két vizsgált állomáshelyen. Ugyanakkor egyes 

időszakokban a csapadékosság jelentősen eltérhet, így például míg Mezőhegyesen 2000 

októberére a csapadékosság mértéke a normálistól -87%-kal maradt el, ugyanakkor Hernádon 

ugyanebben az időszakban -52% volt a hiány mértéke.  

A kiemelt időszak 30 napos csapadékossági értékei alapján a hernádi helyszínen 2010-

ben a csapadékosság normálistól +150-250%-kal meghaladó értékei is megfigyelhetőek 

voltak, míg Mezőhegyesen inkább +100-150% volt a csapadéktöbblet. 

A napi időlépésű csapadékossági adatokból készített fokozatok statisztikai adatai 

alapján jól megfigyelhető, hogy a 2010-2014-es időszak nagyon szélsőséges 

csapadékviszonyokkal volt jellemezhető. Az extrém csapadékos és extrém száraz időszakok 

nagy aránya azzal magyarázható, hogy az osztályozás nem megjelenési gyakoriság alapján 

történt. 
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3 hónapos csapadékosság 

(3 havi csapadékösszeg alapján havonta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
 

30 napos csapadékosság 
(30 napos csapadékösszeg alapján naponta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
75. ábra Csapadékossági értékek Hernád és Mezőhegyes állomáshelyeken (1987-2019) 

  



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 113 

 

A standardizált csapadékindex (SPI) a csapadékeloszlásra illesztett gamma 

függvényből létrehozott normál eloszlású függvény azonos valószínűséghez tartozó 

valószínűségi változó értéke. Az SPI azt adja meg, hogy a vizsgált anomália (hiány vagy 

többlet) a szórás hányszorosával tér el (negatív vagy pozitív irányban) az átlagos állapottól. 

Az SPI idősora (2. ábra) törvényszerűen nagyon hasonlít a csapadékosságra, azonban 

mivel az SPI a valószínűségi értékeket is figyelembe veszi, a szélsőségeket jobban kiemeli. A 

standardizálásnak köszönhetően előfordulhat az is, hogy az átlagosnál magasabb 

csapadékossággal jellemezhető időszak SPI értéke alacsonyabb lesz (például 2010 nyár eleji 

és őszi csapadékos időszakai). 

 
SPI3 

(3 hónapos csapadékösszeg alapján havonta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
Napi SPI 

(30 napos csapadékösszeg alapján naponta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
76. ábra SPI idősorok Hernád és Mezőhegyes állomásokon (1987-2019) 

 

A standardizálásnak köszönhetően az SPI a csapadékossággal ellentétben már nem 

mutat nagyszámú extrém száraz időszakokat. A valószínűségi értékek figyelembe vételével 

csak a legszárazabb állapotok jelennek az extrém vagy erősen száraz kategóriákban. A 

statisztikailag előnyös számítási módszernek vannak hátrányai is, melyek nehezen kezelhetők. 
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Ilyen például, hogy az SPI (az idősorban előforduló értékek függvényében) gyakran 0 mm-es 

csapadék esetén kisebb mértékű szárazságot mutat, mint nullától eltérő, de szintén 

elhanyagolható mennyiségű (1-2 mm) csapadék során. 

 

 

A Palmer-féle aszálysúlyossági index (PDSI) a csapadék és a hőmérséklet alapján 

számítja az aszály mértékét. A számítási formulának a sajátossága, hogy az aktuális PDSI 

értékeket meghatározza az előző hónap adata, ezáltal az aszályok és a csapadékos időszakok 

lecsengése mindig lassabb, mint a kialakulásuk. Ezáltal a PDSI értékei kevésbé ingadoznak, 

mint például a csapadékosság vagy az SPI értékei, ugyanakkor az összehasonlíthatóság során 

nehézséget okoz, hogy a megelőző időszakok túl nagy súllyal vesznek részt a számításokban, 

így a valóságban gyors, intenzív változások kimutatása ezzel az aszályindexszel nehézkes. 

 
PDSI 

(havi csapadék és hőmérséklet alapján havonta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
PDSI 

(havi csapadék és hőmérséklet alapján havonta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
77. ábra PDSI idősorok Hernád és Mezőhegyes állomásokon (1987-2019) 
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Az idősorokon jól megfigyelhető, hogy a PDSI az aszályos és a csapadékos időszakokat 

éves léptékben jeleníti meg (77. ábra). A rövid ideig tartó, de intenzív anomáliák szinte 

teljesen belesimulnak az aszályindex menetébe és észrevehetetlenek maradnak, mint például a 

2011 év eleji időszak, mely a PDSI szerint enyhén csapadékos majd átlaghoz közeli 

állapotokat tükröz, azonban ha összehasonlítjuk az SPI vagy a csapadékosság értékeivel, 

akkor látható, hogy ezekben a hónapokban jelentős volt a csapadékhiány. Még markánsabban 

megfigyelhető ez az eltérés 2013 első félévében, amikor az SPI értéke 2,0 körül alakul, 

ugyanakkor a PDSI -2 alatt van.  

Meg kell jegyezni, hogy a PDSI a csapadék mellett a párolgási értékeket is számításba 

veszi, és a csapadékmennyiséghez hasonlóan ezt is a sokéves átlaghoz viszonyítja, ezért a 

PDSI és más indexek közötti nagy különbségek ebből fakadóan is előfordulhatnak. 

 

 

A Pálfai-féle aszályindex (PAI) havi csapadékösszegek és havi középhőmérsékletek, 

valamint egyéb korrekciós tényezők (csapadékmentes időszakok hossza, talajvízszintek) 

alapján számszerűsíti egy-egy hidrológiai év aszályosságának mértékét. A szerző ajánlása 

szerint az aszály határát a PAI index 6-os értékénél célszerű meghúzni. Mivel a PAI egyetlen 

számértékkel fejezi ki az aszály erősségét (78. ábra), a részletesebb időlépéssel számoló 

indexekkel való összehasonlítása nem lehetséges. Ennek ellenére a PAI – mint 

Magyarországon sokáig egyedülálló aszályindex – még a mai napig gyakran megjelenik az 

aszályokkal foglalkozó tanulmányokban, hosszútávú összehasonlításokra pedig továbbra is 

alkalmazza például a vízügyi szervezet. 

Mivel a PAI a csapadékosság mellett egyéb fontos kulcsparamétereket is számításba 

vesz, nem meglepő, hogy bizonyos években nagymértékben eltérő aszályossági helyzetet 

mutat, mint más indexek. Például a PAI (1987-2019-es időszak alapján) az aszályosság 

szempontjából csak 18. helyre rangsorolja a 2002-es évet, míg az SPI3 alapján az a 2. 

legszárazabb év volt Hernádon. Ugyancsak komoly eltérés mutatkozik az 1997-es év 

aszályossági értékeiben, ami a PAI alapján 25., az SPI3 alapján viszont az 5. helyen áll a 

legszárazabb évek rangsorában. A nagy eltérések azzal magyarázhatóak, hogy a PAI a 

számításaiban nagyobb súllyal veszi figyelembe a vegetációs időszak időjárási viszonyait, 

míg az SPI számítási formulájában ilyen megkülönböztetések nincsenek. Mindkét bemutatott 

évben a téli és a késő őszi időszakban volt komolyabb csapadékhiány, viszont a kritikus 

vegetációs időszakban jó csapadékellátottság volt jellemző, ezáltal aszály nem alakult ki 

ezekben az években. Természetesen az ellenkező eltérések is előfordulnak, így például 2017 

Hernádon a PAI alapján a 11. az aszályos évek rangsorában, míg az SPI3 adatsora szerint csak 

a 28. helyen van. Mezőhegyesen a PAI alapján két legaszályosabb év jól összecseng az SPI3 

idősorával. Mindkét index alapján 2007 volt a legaszályosabb, továbbá a PAI alapján a 2. 

helyre rangsorolt 1992-es év is 3. helyen áll az SPI3 sorrendjében. 

A PAI értékeit a PDSI adatsoraival összehasonlítva azt a nem várt eredményt kaptuk, 

hogy a PAI alapján meghatározott rangsor jobban egyezik az SPI3 adatain alapulóval, mint a 

PDSI adatsorból származóval, annak ellenére is, hogy a PDSI számítása felhasználja a 
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hőmérséklet adatsorokat. A nemzetközileg népszerű indexek így például a PDSI vagy az SPI 

a sokéves átlagokhoz viszonyítják az aszály mértékét. Ezzel szemben a PAI inkább ariditási 

értéket számít, mely szorosan korrelál a területre jellemző csapadékmennyiséggel és 

középhőmérséklettel. Ez hátrányt jelenthet, ha különböző területeket kívánunk a PAI értékei 

alapján összehasonlítani, hiszen például a dél-alföldi területek egy átlagos év során is 

magasabb PAI értékeket fognak mutatni, mint a csapadékban gazdagabb középhegységi 

területeink. 

 
PAI 

(havi csapadék és hőmérséklet alapján évente megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
78. ábra PAI idősorok Hernád és Mezőhegyes állomásokon (1987-2019) 

 

 

A Gördülő vízháztartási mutató (GVM) a 12 havi súlyozott csapadékösszeg és a – 

hőmérséklet adatokból számított – párolgás 12 havi súlyozott összegének hányadosaként 

jellemzi egy adott terület vízháztartási helyzetét. Mindezek következtében a GVM a Palmer 

indexhez hasonlóan, hosszabb léptékben és kissé „elmosódottan” jeleníti meg az aszályos és a 

csapadékos időszakokat. A GVM = 1 kiegyensúlyozott vízháztartási helyzetet tükröz, azaz a 

csapadék és a párolgás mértéke megegyezik. Az alföldi területeken (így a két vizsgált állomás 

esetében is) a GVM sokéves átlaga 0,8 körül mozog, ami szárazabb éghajlatra utal.  

Az adatsorokból megfigyelhető, hogy a GVM értékei csapadékos időszakokban gyakran 

alig haladják meg az 1-es értéket, mivel a kiegyensúlyozott vízmérleg az alföldi területek 

magas evapotranspirációs potenciálja mellett már kedvező állapotnak tekinthető. A 

legcsapadékosabb időszakokban a GVM 1,2-1,6 között alakul, az aszályos helyzetekre pedig 

0,4-0,6 közötti értékek jellemzőek (79. ábra). 
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GVM 
(12 havi súlyozott csapadék és párolgás alapján havonta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
GVM 

(12 havi súlyozott csapadék és párolgás alapján havonta megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
79. ábra GVM idősorok Hernád és Mezőhegyes állomásokon (1988-2019) 

 

GVM értékei alapján végzett vizsgálatok során körültekintően kell eljárni, ha az átlagos 

állapotokhoz viszonyítunk, mivel a számítások eredményeként kapott „száraz állapot” utalhat 

az éghajlati adottságokra is. A bizonytalanságok elkerülése végett a GVM osztályozásakor az 

SPI-nél használatos valószínűségi értékeket vettük alapul. Ez alapján Hernád például 2011-

2012-es időszakban közepesen és erősen aszályos volt, míg Mezőhegyesen inkább enyhe 

aszály és átlagoshoz közeli állapot alakult ki. 
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A Magyarországi aszályindex (Hungarian Drought Index – HDIS) napi időlépéssel, 

csapadék és hőmérséklet adatokból végzett vízmérlegszámítással számszerűsíti az aszály 

mértékét. Az index számítási módjáról és működéséről részletesen a következő fejezetben 

lesz szó. Ebben a fejezetben az összehasonlíthatóság érdekében a korábbi ábrákhoz hasonlóan 

jelenítjük meg a HDIS idősorait, ezáltal a függőleges tengelyen lefelé kerültek ábrázolásra az 

aszályos időszakok. 

 
HDIS 

(napi csapadék és hőmérséklet alapján havi átlag formájában megjelenítve) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
 

HDIS 
(napi csapadék és hőmérséklet alapján havi átlag formájában) 

Hernád Mezőhegyes 

  

  
80. ábra HDIS idősorok Hernád és Mezőhegyes állomásokon (1987-2019) 

 

Az összehasonlítást némiképp nehezíti, hogy a nemzetközi indexekek (SPI, PDSI) 

negatív tartományban számszerűsítik az aszály mértékét, a HDIS viszont (a PAI index-ből 

átvéve) az aszályt az index értékének növekedésével adja meg. 

Összehasonlítva az SPI-vel vagy a csapadékossággal a HDIS elsősorban a téli 

időszakban tér el nagyobb mértékben. Ennek oka, hogy a HDIS a hőmérsékleti viszonyok 

alapján meghatározott párolgás mértékét is figyelembe veszi, aminek következtében a 
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vízháztartási helyzet alacsony hőmérséklet mellett csak kismértékben változik, akkor is, ha 

nincs számottevő csapadék. A napi időlépésnek köszönhetően a HDIS a gyorsan kialakuló 

rövid, de intenzív aszályok kimutatására is alkalmas. Ilyen aszályok elsősorban a nyári 

időszakban hőhullámok formájában jelennek meg, és a párolgás nagymértékű 

megnövekedésével járnak, amit a csapadékindexek nem mutatnak ki. 

 

 

Tekintettel az aszályindexek számítási módszereiben és a bemenő adatokban rejlő 

különbségekre, az aszályindexek között nem várhatunk szoros összefüggéseket. Ennek 

ellenére a kapcsolatokat a legtöbb hónapos és napi időlépésű index értékei között 

meghatároztuk (a PAI index adatsorát ebben a vizsgálatban nem használtuk fel). Az 

összehasonlítások eredményét a korreláció mértékének sorrendjében közöljük, azonban 

felhívjuk a figyelmet, hogy a magas korrelációs értékek nem az indexek alkalmazhatóságát 

fejezik ki, csak szemléltetik, hogy a különböző számítási módszerekkel meghatározott aszály 

mutatók mennyire produkálnak hasonló eredményt. A terjedelem korlátai miatt az 

összehasonlítás eredményeit csak a hernádi adatsorok alapján mutatjuk be. 

A hónapos időlépésű indexek összehasonlítását a hernádi állomás idősorai alapján 

mutatjuk be (81. ábra). Érthető okokból a csapadékosság és az SPI3 közötti korreláció a 

legmagasabb (R
2
=0,9780). Az eltérések leginkább a standardizálás folyamatának tudhatók be, 

de mivel mindkét index azonos bemeneti adatokat (három hónapos csapadékösszeget) használ 

fel, így nagyon hasonló adatsort ad eredményül. 

Nem várt módon a második legszorosabb korrelációt az SPI3 és a HDIS hónapos átlagai 

között mutattuk ki (R
2
=0,5827). Habár a kapcsolat nem kifejezetten erős, de jól mutatja a két 

index közötti hasonlóságot. Értelemszerűen a HDIS és a csapadékosság között is hasonló a 

kapcsolat erőssége (R
2
=0,5188). Az eltérések ezekben az esetekben abban keresendők, hogy a 

HDIS a hőmérséklet alapján számított párolgás figyelembevételével számítja az aszály 

erősségét, így az átlagos csapadékú de magas hőmérsékletű időszakokat is aszályosnak 

minősíti. 

A sorban negyedik legszorosabb korrelációt a GVM és a PDSI értékei között találtuk 

(R
2
=0,4418), ami azért érdekes, mert a vizsgálat eredményei alapján a PDSI egyik 

aszályindexszel sem mutat értékelhető kapcsolatot. A korrelációs vizsgálat eredményei 

alapján a PDSI számítási módja olyan mértékben kitolja az aszályos és csapadékos időszakok 

időtartamát, hogy az más aszályindexekkel lényegében összehasonlíthatatlan. A GVM a többi 

indexszel gyengébb (de még értékelhető) korrelációt mutat. 
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81. ábra Hónapos időlépésű aszályindexek közötti kapcsolatok 

 

 

A napi időlépésű index változatok a hónapos számításokhoz hasonló korrelációs 

értékeket adtak eredményül (82. ábra). A vizsgálatokat a 30 napos csapadékosság és SPI, 

valamint a HDIS alapján, évenkénti adatsorok elemzésével végeztük el. 

Az SPI és a csapadékosság közötti korreláció szinte minden esetben meghaladta a 0,9-es 

értéket. A HDIS és a csapadékosság, valamint a HDIS és az SPI közötti összefüggés már 

kisebb mértékű, itt az R
2
 értéke 0,3 és 0,81 között változott. Az indexek közötti gyenge 

kapcsolat az eltérő számítási módszerekben és a bemenő adatokban keresendő, azonban 

ezeknek a részletes elemzésére jelen munkában nem térünk ki. 

 

Jelenleg egyetlen aszályindex sem képes tökéletesen meghatározni az aszály erősségét, 

azonban a korrelációs vizsgálataink jó támpontot adnak arra, hogy a különböző indexek 

milyen mértékben hasonlíthatók össze. Ez nagymértékben segítheti a nemzetközi munkák 

összehangolását, hiszen az aszály számszerűsítését országonként eltérő gyakorlattal – eltérő 

indexek alapján – végzik, ugyanakkor az indexek továbbfejlesztésének lehetőségét is 

megteremti. Ismerve az indexek közötti kapcsolatot, a különböző adatsorok felhasználásával 

hatékonyabban végezhetünk számításokat, ami végső soron az aszály fokozatainak pontosabb 

meghatározását segíti. 
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Csapadékosság és 30 napos SPI HDIS és csapadékosság HDIS és 30 napos SPI 

   

   

   

   

   

   

   
82. ábra Napi időlépésű aszályindexek közötti kapcsolatok  
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5.4 Történeti visszatekintés, a hazai vízhiányos és aszályos helyzetek összefoglaló 

elemzése  

 

A magyarországi vízhiányos és aszályos helyzetek azonosítását és időtartamuk, 

valamint intenzitásuk vizsgálatát a HDIS aszályindex alapján végeztük el. Az elemzés során 

meghatároztuk 1987-2018 évekre az aszályindex középértékét, illetve a területi átlag alapján 

legaszályosabb és legkevésbé aszályos időpontot, melyre elkészítettük az aszályindex 

országos eloszlástárképét. Az aszályindex éves idősorai alapján statisztikai elemzést 

végeztünk, mellyel a különböző erősségi fokozatba sorolt aszályos napok számát határoztuk 

meg. Az idősorokat egyaránt megjelenítettük az országos terület átlag, illetve a 

legaszályosabb és a legkevésbé aszályos terület adatai alapján. 

Mint arra már a korábbi fejezetekben utaltunk, az aszály időbeli és területi megjelenése 

is nagyon változatos, ezért nem egyértelmű, hogy milyen paraméter alapján minősítünk egy-

egy évet aszályosnak (9. ábra). Az éves középértékek szerint 2003 volt a legaszályosabb év a 

vizsgálat időszakban, melyet 2011 és 2000 követ. Ezzel szemben az országos átlagok éves 

maximuma alapján a rangsor rendre 2012, 1992 és 2013. A két sorrendet összehasonlítva azt 

az érdekes eredményt kapjuk, hogy például 1992 és 2013 is nyolc hellyel kerül hátrébb az 

aszályosság rangsorában, ha az aszályosság éves átlagát vesszük a legmagasabb érték helyett. 

 
83. ábra A HDIS átlagos és évenkénti legmagasabb értékei 1987-2019 között 

  

A következő oldalakon bemutatjuk a vizsgált időszak valamennyi évére elkészített 

aszály összefoglalót. Az idősorok vizsgálata alapján a leghosszabb ideig tartó, összefüggő 

aszályos időszak ugyancsak 2003-ban volt (160 nap), vagyis az aszály ebben az évben nem 

csak országosan volt intenzív, de hosszú ideig el is húzódott. Ezzel szemben például 1992-ben 

az országos átlag éves maximuma magasabbnak adódott, ugyanakkor a leghosszabb 

összefüggő aszályos időszak csak 70 napig tartott. Fontos itt megjegyeznünk, hogy a HDIS 

számítási menetéből következően az aszályos időszak növekedése általában az intenzitás 

emelkedésével jár együtt, vagyis a legtöbb esetben a magas index értékek egyben azt is jelzik, 

hogy már jelentős ideje tart az aszályos időszak. Természetesen kismértékű csapadékok 
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csökkenthetik úgyis az index értékét, hogy a fokozati kategória nem változik meg, így az 

aszályos időszak sem szűnik meg. 

A bemutatott összefoglalók véleményünk szerint egyaránt alkalmasak hosszú időtávú 

(pl. sokéves összehasonlításokra), ugyanakkor az operatív igényeket is kiszolgálják, hiszen a 

napi szintű megfigyeléssel, illetve a riasztási fokozatok bevezetésével jól üzemeltethető 

aszályvédelmi rendszer valósulhat meg, melyet ráadásul a rövidtávú meteorológiai 

előrejelzéseknek köszönhetően az aszály előrejelzése is támogathat a továbbiakban. 
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Aszályos helyzetek összefoglalója a HDIS aszályindex alapján 
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5.5 A vízhiány- és az aszály hatása a talajvízkészletekre, trendanalízis 

 

A talajvíz előfordulását és elhelyezkedését a geológiai és a domborzati viszonyok határozzák 

meg, készletének változásait pedig döntően a csapadék évi mennyisége és éven belüli 

eloszlása, a párolgás, lokálisan pedig az emberi hatások befolyásolják. Jelentősége a 

növényzet és ezen belül a mezőgazdasági kultúrák számára kiemelkedően fontos. 

Kutatás hazánkban mintegy száz évre nyúlik vissza. A részletesebb mennyiségi vizsgálatot a 

mérőhálózat az 1950-es évek elejétől teszi lehetővé országosan. A változásokat hosszú időn 

keresztül a talajvízszinteknek egy referencia időszakhoz viszonyított eltérése alapján 

értékelték. A számítástechnika és ehhez kapcsolódóan geoinformatika fejlődése teremtette 

meg annak a lehetőségét, hogy a hagyományos értékeléseken túl egyre pontosabb vízkészlet 

változásokat is tudunk készíteni. A vízkészlet-változások értékelése előtt néhány fontos 

megállapítást kell tennünk, eredményeinket csak ezek figyelembe vételével szabad használni. 

A hazai talajvízészlelő hálózat területi elhelyezkedése még napjainkban is nagyon egyenetlen: 

jellemző az, hogy egy-egy tájegységen a kutak átlagos sűrűsége 40-50 km
2
/kút (vagy még 

ritkább). A másik véglet (a Gabcsikovói Erőmű vízügyi létesítményeinek környezeti 

hatásainak vizsgálatára) a Szigetközben kialakított monitoring rendszer, ahol a kútsűrűség 2,5 

km
2
/kút-nál is kisebb. A kutak hatástávolságai és a szomszédos kutakban mért vízszint 

idősorok mozgása nagyban befolyásolhatja a becslések megbízhatóságát. A térbeli variancia 

függvények hatástávolsága jellemzően meghaladja a kutak közötti távolságot, és az 

időbeliséget sem képes mindig kifejezni. Márpedig a víz térbeli áramlásának következtében 

az egyes kutakban eltérő időpontokban jelentkeznek a csúcsidőszakok. Az egyes kutak 

sekélyföldtani környezete és felszínborítása is igen heterogén képet mutat. Mindezek 

eredményeképpen az interpolációkban szignifikáns hiba jelentkezhet. Különösen igaz ez 

változatos domborzatú, vagy vízfolyásokkal szabdalt területeken. A domborzati változatosság 

akár jelentős túl- vagy alul becslést okozhat (84. ábra).  

A terepi tapasztalatok szerint a talajvíz szintje nagy vonalakban követi a domborzatot. Kellő 

részletességű/pontosságú domborzati térképek hiánya miatt nem várható el nagy pontosságú 

talajvíztérkép készítése. Komoly gondot okoz a vizsgálatoknál, hogy a talajvízállások 

adatbázisa máig számos (sokszor kibogozhatatlan) hibával terhelt, ami nemcsak az 

elemzésekben felhasználható kutak számát csökkenti, de látványos hibákat nem tartalmazó 

kutak elemzésbe vonásával is járhat. Gondot jelent a folyamatosan változó kútszám is. Több 

itt nem részletezett probléma miatt vizsgálatunkban a vízkészletek hozzávetőleges változására 

vállalkozhatunk csak – abszolút értékelésére nem. A készletváltozások bemutatása során 30% 

effektív porozitással számoltunk, azaz a vízszintváltozások egységesen 0,3-mal szoroztuk. (A 

későbbiekben az egyes tájegységek részletes geológiai értékelése nyomán lehetőség nyílik 

ennek pontosítására – ha indokolt.) Miután vizsgálatunk során a talajvízkészletek változásait 

értékeljük, az 84. ábrán bemutatott becslési bizonytalanság nem jelent érdemi problémát, 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 143 

 

hiszen ugyanaz a hiba terheli végig a számítást. (Gondot ott jelenthet, ahol a kútszámok 

közben változtak. Ezt egy időbeli visszabecslési eljárással igyekeztünk kiküszöbölni, a 

nagyobb információ tartalmú szomszédos időpont térbeli struktúrájának kiaknázásával.) 

 

84. ábra Mintapélda a változatos domborzat miatti talajvízállás becslésének pontatlanságaira a jelentős alul- 

vagy túlbecslés térképi megjelenítésével 

 

A geoinformatika felhasználása arra is lehetőséget adott, hogy a vízkészletek domborzati 

különbségek miatt bekövetkező területi átrendeződését is értékelni tudjuk, ami a 

klímaváltozás hatásainak kimutatásában jelentős segítséget ad. Erre a hagyományos 

talajvíztérképek nem voltak alkalmasak. (Sajnos több tájegységen a kutak kisebb száma miatt 

csak bizonyos fenntartásokkal vállalkozhattunk.) A klimatikus hatások talajvízkészletekre 

gyakorolt pontosabb hatásának értékelése érdekében esetenként az adott vizsgálati területeket 
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szűkítettük (pl. a folyók hatásainak kiszűrése érdekében az azok nagyvízi szintjeinél 

magasabb területekre). A számításokat havi részletességgel végeztük. 

 

A vízkészlet változásokat két szempont szerint elemeztük: 

 az adott tájegység egészére számított készlet változása (km
3
), függetlenül annak 

területének nagyságától, 

 a területegységre átszámított változás alapján lehetőséget adunk az egyes tájakat ért 

hatások jobb összehasonlítására (ahogyan korábban utaltunk rá, ezek nem talajvízszint 

változások, hanem tényleges vízmennyiséget jelentenek). 

Ez a két megközelítés alkalmas arra, hogy egy országos összegzést készíthessünk, és arra is, 

hogy feltárjuk a területi különbségeket, segítve az esetleges beavatkozások megalapozását. 

Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy: 

 bár Magyarország viszonylag kis területű ország, a csapadékviszonyok így is 

jelentősen különbözni tudnak az egyes tájegységeinken. (Elegendő csak az egyes évek 

területi térképeire tekinteni
20

.)  

 a klimatikus változásoknak meghatározó szerepe van a vízkészletek változásaiban 

(általában nagyobb, mint az antropogén beavatkozásoknak), de 

 néhány nagy vízrendezési, vízépítési beavatkozás komoly hatással volt/van a 

vízkészletek változására (pl. Hanság lecsapolása, új öntöző rendszerek a Közép-

Alföldön), 

 a domborzati helyzetnek fontos szerepe van a klímaváltozás következménye nyomán 

bekövetkező változásoknak, különösen a felszín alatti áramlásokban.  

Az elmúlt bő fél évszázad talajvíz viszonyait többnyire természetes adottságként kezeljük, 

pedig ez nem igaz. A folyószabályozások és az ármentesítés nyomán főként az Alföld 

mélyebb részein jelentősen csökkent a talajvízkészlet, de az ország más részein is végeztek 

komoly lecsapolásokat a termőterület bővítése érdekében. Vizsgálati időszakunk kezdetére 

ezeknek a beavatkozásoknak a hatása többnyire egy új, konszolidált állapotot idézett elő. 

Arányaikban ezektől elmaradó, de a vízkészletekre számottevő közvetlen csökkentő hatással 

járó munkák a következő évtizedekben is voltak (Hanság, Duna-Tisza köze). Ugyanakkor a 

nagytáblás mezőgazdaság közvetett, csökkentő hatását (pl. fokozódó párolgás, drénezés) nem 

tudjuk érzékelni, de adathiány miatt az árasztásos rizstermesztés készletnövelő szerepét is 

inkább csak sejtjük egy-egy kút adatsorában. Mindezen számos zavaró antropogén hatás 

mellett készítettük el a „természetes” vízkészlet-változásokat. 

Az elmúlt fél évszázadban a talajvíz legjelentősebb csökkenését a Duna-Tisza homokhátságon 

figyelték meg. Az okokat kereső sok megközelítésű vizsgálatról összefoglaló kötet készült 

(Pálfai 1994). Ez a vizsgálat a feltételezhető okok szerepét a következőképpen határozta meg: 

időjárás (50%) (nem klímaváltozás!), rétegvíz-kitermelés (25%), talajvíz-kitermelés (6%), 

                                                           
20 https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa/ 
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földhasználati változások, pl. erdősítés (10%), vízrendezés (7%), egyéb, pl. szénhidrogén-

termelés (2%). Egy ezzel párhuzamosan készült vizsgálat (Szilágyi–Vörösmarty 1993) 

viszont a rétegvíz-kitermelést határozta meg fő oknak (70%). Ezekben a vizsgálatokban 

logikus érvelések vannak, hiányzik viszont a mennyiségi megközelítés.  

Az általunk bevezetett készletváltozásos értékelés pontos arányokat nem tud szolgáltatni, de a 

fő okokra rá tud mutatni. A Duna-Tisza közi hátságon például arra, hogy miközben a 20. 

század utolsó 40 éve alatt (a vízszolgáltatási adatok alapján) kb. 2 km
3
-nyi vizet termeltek ki, 

addig a készletváltozásokban egy év alatt akár másfél-kétszer nagyobb változások 

tapasztalhatók mind a két irányban (!!) a csapadék függvényében.  

Vizsgálataink azt is feltárták, hogy miközben csak a Duna-Tisza köze „elsivatagosodásáról” 

szóltak a hírek és a kutatások, a Nyírség területén közel hasonló méretű talajvíz-készlet 

csökkenésre került sor (időben kissé megkésve). Ha a készletbecsléseket a két nagy 

„homokvidékünkre” magassági szintenként is elvégezzük, akkor jól megfigyelhető (hosszabb 

szárazabb időszakokban) a felszín alatti készlet átrendeződése a mélyebb területek felé. Erre a 

hagyományos vizsgálatok nem alkalmasak. Az is látható, hogy az 1970-es évek végétől egy 

másfél évtizedes aszályos időszak a két homokvidéken oly mértékű vízkészlet-csökkenést 

okozott, hogy az egy nagyon csapadékos időszakban sem képes regenerálódni. Egy ilyen 

vizsgálatnál arra is rávilágíthatunk, hogy a felszín alatti vízáramlásoknak milyen nagy 

szerepük van azokon a tájainkon, ahol külső területek felől (a domborzat és a hidrogeológiai 

adottságok miatt) lehetőség van vízpótlódásra. A Maros hordalékkúp magyarországi részén 

(Dél-Tiszántúl) és az Alföld Északi középhegységgel határos zónájában lassabb a 

készletcsökkenés mértéke aszályos időszakban, és gyorsabb az utánpótlódás nedvesebb 

években. Mindezek alapján arra következtethetünk, hogy a Duna-Tisza köze és a Nyírség a 

klímaváltozás hatásaival jobban veszélyeztetett, míg a másik két tájegység kevésbé van kitéve 

a klímaváltozásnak, ha időnként jelentős csapadékú évek is előfordulnak.     

Szakmai megfontolások (erősen antropogén hatású vízállások, vízborítás, hiányosabb 

összefüggő kúthálózat, stb.) miatt a fenti területektől elkülönítve értékeltük Közép-Tisza-

vidéket és a Körös-vidéket. 
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85. ábra. Az Alföld négy – klímaváltozás érzékenységi – vizsgálatba volt területe a magassági szintek 

feltüntetésével
21

 

 

 
86. ábra A kijelölt alföldi területek talajvízkészletének változása 1960-2017 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 A közeli nagy folyók nagyvizeinél magasabb területek. 
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5.5.1 Területegységenkénti értékelés 

 
87. ábra A vízkészlet-változás értékelésébe bevont területek 

Duna-Tisza közi hátság 

Az értékelésbe bevont terület kiterjedése 8360 km
2
.  

A tájon az 1960-as évek nedvesebb időszakától kisebb megszakításokkal folyamatos 

készletcsökkenés tapasztalható az 1990-es évek második feléig (86. ábra, piros vonal). Azt 

követően három nagyobb csapadékú év (1999, 2010 és az országostól eltérően a tájon 

határozottan csapadékos 2005 – lásd 88. ábra) ugyan számottevő készletnövekedést okozott, 

de összességében kb. 7-8 km
3
 vízkészlet hiányzik a tájról az utóbbi bő fél évszázad alatt. Egy-

egy csapadékos vagy száraz év hatása akár 3 km
3
 is lehet. Ez jóval meghaladja az 1960 és 

2000 között a tájról kitermelt rétegvíz mennyiségét. Ettől függetlenül, ha egyszerűsítve a 

napjainkig becsült 3 km
3
-es vízkivétellel pótolni tudnánk a talajvízkészletet, már csupán 1-2 

km
3
 lenne a hiány a tájon. Ha azonban megnézzük a vízhiány magasság szerinti megoszlását 

(89. ábra), akkor jól látható, hogy az a magasságtól függ. Szárazabb időszakokban az 

alacsonyabb részeken kisebb vízszintsüllyedés alakul ki, mert a magasabb részek felől a 

felszín alatti szivárgás jelentősen mérsékli azt. A magasabb részeken pedig, mivel ott csak 

csapadékból lenne utánpótlódási lehetőség, csak eláramlás és leszivárgás van. 
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88. ábra. A Duna-Tisza köze részterületeinek csapadékviszonyai (1930-2017) 

 

 
89. ábra. A Duna-Tisza közi hátság fajlagos talajvízkészletének változása magassági szintenként (1960-2017) 

 

A felszín alatti áramlás látványos jele volt, amikor 2010 nyarán a sok csapadék már annyira 

megemelte a talajvíz szintjét az alacsonyabb térszíneken, hogy az elérte felszínt és jelentős 

belvizeket okozott (pl. az 55-ös főutat is elöntötte Mórahalomtól keletre), miközben a hátság 

legmagasabb részein még mindig nem jelent meg a víz a korábban kiszáradt mély ásott 

kutakban. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a Duna-Tisza közén kitermelt rétegvizek 

nagyobb részben egy regionális mélyáramlással pótlódni tudnak a medence pereme felől, és a 

felszín közeli talajvíz mennyiségi mérlegét leginkább a klimatikus elemek szabályozzák. Ezt 

erősítik a részterületekre végzett készletváltozási adatok is.  

Elvégeztük a Duna-Tisza köze részterületeinek értékelését is. Ezen jól látható, hogy a hátság 

valamennyi részegységén hasonló a vízkészletek alakulása (90. ábra). A fajlagos 

változásoknál viszont az is látszik, hogy a legmagasabb területek (Illancs és Bácska) nagyobb 
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egységnyi területre eső csökkenést mutatnak főként az utóbbi negyed évszázadban (91. ábra). 

A Duna által erősen befolyásolt Duna menti síkságon viszonylag kis készletcsökkenés (0,3-

0,4 km
3
) jellemzi, azonban ennek elég határozott tendenciája van. Ennek hátterében két okot 

sejthetünk: egyrészt a Duna csökkenő vízállásai, másrészt a hátsági területek irányából 

szivárgó vizek csökkenése a jelentős talajvízsüllyedések miatt.   

Az utóbbi két évtizedben egyre többször vetődik fel a Duna-Tisza közi vízpótlás igénye, 

illetve a korábbi természetes állapotok visszaállítására való törekvés. Mielőtt azonban ezt 

egyáltalán terveznénk, érdemes lenne visszatekintenünk, milyen is volt ez a „békebeli” 

természetes állapot. Beszélgetni kellene azokkal a még élő személyekkel, akik emlékeznek a 

halban is gazdag hátsági tavakra, melyeknek a helyén ma szántók vannak, azokra a vizenyős 

helyekre, amikre csak nyár elején lehetett rámenni munkagéppel. Amikor ma vízvisszatartást 

javaslunk a gazdának a mélyebb földjein (ha módja van rá), elég rövid választ kapunk: akkor 

az a terület kiesik a művelésből. Fel kell ismernünk, hogy az egymástól 20-40 km-re, de 

ugyanazon a tájon élőknek már nem ugyanaz az érdekük, tehát nem a korábbi viszonyokhoz 

közeli állapotok visszaállítása (erre lehetőségünk sincs).  

 
90. ábra A talajvízvízkészlet-változások alakulása a Duna-Tisza köze öt részterületén 

1950-2017 
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91. ábra A fajlagos vízkészlet-változások alakulása a Duna-Tisza köze öt részterületén 1950-2017 

 

 

Nyírség 

Az elemzésbe bevont terület (Nyírség és Hajdúság) kiterjedése 5057 km
2
, illetve 2053 km

2
 

(Bodrogköz, Rétköz, Szatmár-Beregi síkság).  

A tájon az 1960-as évek elejétől az 1980-as évek közepéig 1-2 km
3
-es készletváltozások 

voltak, a csapadéktól függően pozitív vagy negatív irányban (lásd 86. ábra zöld vonal). Azt 

követően azonban (de a folyamatot nézve talán már az 1980-as évek elejétől kezdődően) 

jelentős készletcsökkenés kezdődött. (Az, hogy a Duna-Tisza közéhez viszonyítva kb. tíz 

évvel később kezdődött a csökkenést, mintegy ezer milliméteres csapadéktöbblet okozta ez 

idő alatt). Később a folyamatos csökkenést a nedves évek is csak kisebb mértékben tudták 

pótolni. Így a 2010-es évek közepére – a ’80-as évek elejéhez viszonyítva kb. 5-6 km
3
-nyi 

vízhiány alakult ki, ami alig marad el a nagyobb Duna-Tisza közi terület értékétől. Jelentős 

különbség van azonban a két tájon tapasztalható készletcsökkenés struktúrájában, ha az 

magassági szintenként vizsgáljuk. Amíg a Duna-Tisza közén szoros kapcsolat van a magasság 

és a talajvízszint csökkenése között, addig a Nyírség esetében ez nem figyelhető meg (92. 

ábra). Ugyan a legalacsonyabb részeken a legkisebb a fajlagos vízhiány itt is, de a többi 

terület készletváltozása nagyon hasonlóan alakul. Megfigyelhető még, hogy a 2000-es évek 

elejétől a legmagasabb (de vélhetően kisebb lejtésű) részeken szinte megállt a süllyedés, így 

az alacsonyabb részekhez hasonló értéken változik. Általánosan is megállapíthatjuk, hogy 

minden magasságon hasonló jellegű, csak mértékében kicsit eltérő csökkenés volt 

tapasztalható az utóbbi közel 40 év során. Így azután nem meglepő, hogy a részletesebb 

területi tagolás során is nagyon hasonló változásokat tapasztalunk (93. és 94. ábra). Számos 

részvizsgálat is arra mutat, hogy a Nyírségben a talajvíz készlet egységesen változik, amiben a 

táj „robusztusabb” alakja (az égtájaktól alig függő kiterjedése) döntő szerepet játszik. (Így a 

felszín alatti eláramlási zóna sokkal szűkebb.) Megjegyezzük még, hogy bár korábban Szanyi 

és Marton kimutatta, hogy Debrecen ivóvíz-kitermelésének jól mérhető lokális hatása volt a 

talajvízszintekre, vizsgálatunkban ezt nem érzékeltük, vélhetően a klimatikus hatás szerepe ez 

eltakarja.   
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92. ábra A Nyírség fajlagos talajvízkészletének változása magassági szintenként (1960-2017) 

 

 
93. ábra A vízkészlet-változások alakulása a Nyírség három részterületén és a Hajdúságban 1955-2017 

 

 
94. ábra A fajlagos vízkészlet-változások alakulása a Nyírség három részterületén és a Hajdúságban 1955-2017 

A Nyírséget keletről és északról övező kistájak (Rétköz, Bodrogköz és a Szatmár-Beregi 

síkság) fajlagos vízkészlet-változásai erősen függnek a csapadéktól (a változásokra viszonylag 

gyorsan reagálnak). Az 1980-as évek eleje és az 1990-es évek első fele között e tájakon is 

kialakult készletcsökkenés. Ez nagyobb mérete miatt a Szatmár-Beregi síkságon elérte az 1-

1,2 km
3
-t is, azóta azonban további érdemi csökkenés már nem tapasztalható, egy új, 

csapadékfüggő „egyensúlyi” állapot alakult ki. Azaz ha vannak jóval átlag feletti csapadékú 

évek időnként, akkor a vízkészlet regenerálódni tud (95. és 96. ábra). 
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95. ábra A vízkészlet-változások alakulása a Nyírséget övező három kistájon 1955-2017 

 

 
96. ábra Fajlagos vízkészlet-változások alakulása a Nyírséget övező három kistájon 1955-2017 

 

 

Dél-Tiszántúl 

A vizsgálatba vont terület nagysága 6130 km
2
. 

A terület a Maros hordalékkúp magyarországi része. A felszínen sok felé jól felismerhetők az 

Ős-Maros egykori fattyúágai, s ezeknek a felszín alatti eltemetett részei ma is fontos szerepet 

kapnak a hidrogeológiai folyamatokban (pl. az 1970-es évek végi dél-békési belvizek 

kialakulásában határozottan kimutatható volt). 

A tájon az elmúlt fél évszázadban jelentős – trendszerű – talajvízkészlet-változás nem 

tapasztalható. A sokéves átlaghoz viszonyítva szárazabb években 1 km
3
-nyi vízhiány, 

nedvesebbekben pedig legfeljebb 2 km
3
-nyi víztöbblet alakul ki (lásd 86. ábra kék vonal). Az 

1970-es évek elejétől az 1990-es évek közepéig (amikor a nagyobb átlagcsapadékú évek 

hiányoztak) ugyan megfigyelhető egy lassú, folyamatos, minimális ingadozást mutató 

csökkenés, ez 25 év alatt összesen alig maradt el a 3 km
3
-től, és nem sokkal több, mint ami 

egy csapadékosabb év alatt visszapótlódni képes. 

Ha a változásokat itt is megvizsgáljuk magassági szintenként (97. ábra), akkor a fajlagos 

készletváltozások nagyon hasonló időbeli lefutást mutatnak. Egy-egy csapadékos időszak 
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gyors készletnövekedést, és lassabb csökkenést mutat. A magasabb területek változásai itt is a 

mélyebb részek felé való eláramlásra utalnak. Ezt támasztják alá a vízkészlet-változások 

környezeti hatásokkal szembeni érzékenységére végzett elemzéseink is (98. ábra).  

 
97. ábra A fajlagos talajvízkészletek magassági szintenkénti változása a Dél-Tiszántúlon 1960-2017 

 

 

98. ábra A talajvízszint környezeti hatásokkal szembeni érzékenysége
22

 a Dél-Tiszántúlon 1950-2012 

 

 

Északi-alföldi hordalékkúpsíkság 

Az értékelésbe bevont terület nagysága 5511km
2
. 

A vizsgált terület természeti földrajzilag döntő egyezést mutat a címben jelölt kistáj-

csoporttal.  Hidrológiai viszonyait meghatározzák, hogy az Északi-középhegységből lefutó 

folyók (és elődeik) legyezőszerűen egymás mellé települő hordalékkúpjai alkotják. A 

                                                           
22 A környezeti hatásokkal kapcsolatos érzékenység alatt azt értjük, hogy negyedév/félév alatt mennyit változik a vízszint akár pozitív, akár 

negatív irányban. 
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hordalékkúpok durvább üledékein keresztül a felszín alatt a kedvező vízáramlási lehetőségek 

biztosítottak. 

A Dél-Tiszántúlhoz hasonló hidrogeológiai háttér a talajvízkészletek hosszú időtávú 

változásában is nagy hasonlóságot mutat (lásd 86. ábra lila vonal). A két tájegység között 

méretben sincs nagy különbség, és ez a kis eltérés jelenik meg a változások nagyságában is.  

Az elmúlt közel 60 év alatt a készletváltozás szélsőségei -1 km
3
 és 2 km

3
 között mozogtak és 

csak a szélsőségesen csapadékos évek környezetében mutattak gyorsabb változást. 

A különböző magassági zónákra kiterjedő vizsgálat (99. ábra) az mutatja, hogy az időszak 

hosszú részében a fajlagos vízkészlet-változás közel azonos, a hosszabb szárazabb időszakban 

(az 1970-es évek második felétől a ’90-es évek közepéig) azonban szétválnak, és az 

alacsonyabb részek felé folyamatosan csökken a vízhiány mértéke. Ez a felszínalatti 

készletátrendeződést mutatja. Megfigyelhető, hogy a csapadékos évek gyorsabb készletpótlást 

eredményeznek, a szárazabb időszakokban pedig fokozatos csökkenés tapasztalható. 

Vizsgálati módszerünk (részletes területi felbontás hiányában) nem mutatja ki a külszíni 

bányászattal kapcsolatos vízkivételek számottevő hatását, amit viszont a hagyományos 

talajvíztérképek jelezni tudnak. (A mesterséges vízkivételek számottevően elmaradnak a táj 

teljes évenkénti természetes készletváltozásától, ami így az egész területre képzett adatokban 

rejtve marad.)  

 
99. ábra A fajlagos talajvízkészletek magassági szintenkénti változása az Észak-alföldi hordalékkúp-síkságon 

1950-2017 

 

 

Nagykunság és Berettyó–Körös-vidék 

A kutatásba bevont terület nagysága 8637 (5824+2813) km
2
. 

A kutatásaink korábbi szakaszában erre a területre kevesebb figyelmet fordítottunk, mivel 

folyókkal, csatornákkal erősen szabdalt, számos helyen duzzasztók szabályozzák a 

vízfolyásokat, jelentős területeken öntözött, így összességében az antropogén hatásokat nehéz 

leválasztani a természetes hatótényezőkről – amit meg sem próbálunk jelenleg. A felsorolt 
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okok miatt a kutak közötti interpoláció jelentős problémát okoz. Ugyanakkor a táj jelentős 

része mély fekvésű, egykori folyómedrek szövik át, ami miatt a felszínhez közeli talajvizek 

viszonylag könnyen kapcsolatba kerülhetnek egymással. A vidék mélyebb részei a 

folyószabályozások, ármentesítések következtében jelentős talajvízkészlet-csökkenést 

szenvedtek el, talajai átalakultak. A mély fekvés miatt a táj belvízveszélyes, de így nedves 

időszakokban hosszabb idejű felszíni beszivárgásra is lehetőség nyílik. A táj kis magassági 

különbségeit, illetve több, hosszabb idősorú kút adatait felhasználva mintegy nyolcvan évre 

kíséreltünk meg számszerű változási adatokat meghatározni.  

 

100. ábra Közép-Tiszavidék és Berettyó–Körös-vidék értékelésbe vont területe 

A vízkészlet változásait havi részletességgel készítettük (101. ábra), de a folyamatok 

áttekinthetősége miatt azokból 13 havi mozgóátlagokat is képeztünk (102. ábra), illetve az 

fajlagos változásra is átszámoltuk (103. ábra). A két tájegységet külön vizsgálva szinte nem 

láthatunk különbséget (104. ábra) 

 
101. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától és az értékelésbe bevonható kutak száma  

1934-2017 
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102. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától 13 hónapos mozgóátlag  

(-6 hó - +6 hó) alapján 

 
103. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás évi átlagban 1930-2017 (cm) 

 

 
104. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás a két tájegységet külön értékelve 1955-2017  

 

A készletváltozások elég jól mutatják a nagy csapadékú időszakokat (1940-es évek eleje, az 

1960-as évek második fele, 1999 és 2010). Ezek során egy-másfél év alatt akár 3-4 km
3
-nyi 

készletnövekedés is megvalósult, de azt követően hasonlóan gyors készletcsökkenés is 
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bekövetkezett. Az 1970-es évek közepétől az 1980-as évek közepéig való készletnövekedést 

nagyobb csapadék nem indokolja, ennek hátterében az öntözésfejlesztések hatásai sejthetők. 

A tájba juttatott külső vízkészletek hatását az utóbbi két évtized minimális készletei is 

valószínűsítik (egyébként azok az 1950-es, ’60-as évek 1-2 km
3
-rel alacsonyabb szintjén 

lennének). Jelenlegi mértékű külső vízpótlással a táj vízkészlete hosszú távon fenntarthatónak 

látszik. 

 

 

Tisza-völgy 

A vizsgálatba vont terület nagysága 877 km
2
. 

A terület az Alsó- és Közép-Tisza vidék viszonylag keskeny ártéri területeit foglalja magába. 

Talajvízkészletének változását a folyó vízjárása (árvizes időszakok, tartós alacsony 

vízállások) és a tiszai duzzasztók alapvetően meghatározzák. A változások viszonylag szűk 

sávban zajlanak (0,2-0,4 km
3
), kis területe miatt pedig az országos összegzésben értéke nem 

meghatározó. A fajlagos vízkészletek az utóbbi fél évszázadban lényegesen nem változtak. 

 
105. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától a Tisza-völgyben 1955-2017 

 

 
106. ábra A fajlagos talajvízkészlet változásai a Tisza-völgyben 1955-2017 
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Kisalföld 

 
107. ábra A tájegység áttekintő térképe 

 

Az értékelésbe vont terület nagysága: 4093 km
2
.  

Területi elemzésünk a Kisalföldnek az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósághoz tartozó részét 

foglalja magába, azzal a megjegyzéssel, hogy a Szigetközre a Duna elterelése miatti 

változások miatt önálló készletértékelést készítettünk.  

A tájon az 1950-es évektől az 1990-es évek elejéig egy lassú készlet-csökkenés figyelhető 

meg (amit az 1960-as évek közepén egy rövid növekedési időszak szakított meg). Ennek 

során kb. 1-1,2 km
3
-rel csökkent a talajvízkészlet (108. és 109. ábra). Ezt követően kisebb 

növekedés tapasztalható. Így összességében legfeljebb 0,3-0,4 km
3
-es készletcsökkenés 

alakult ki bő fél évszázad alatt. Az időszak első szakaszának csökkenésében fontos szerepe 

volt a Hanságnak és a környezetében végzett vízrendezési (lecsapolási) munkálatoknak. Ez a 

felszíni vízelvezetéseken túl (a nyugati, magasabb területek felől érkező) felszín alatti 

vízpótlódást is csökkenthette. Ennek figyelembe vételével a tájon természetes okok miatt 

lényeges készletcsökkenés nem volt. Megfigyelhető, hogy – vélhetően a kiegyenlítettebb 

csapadékeloszlásnak köszönhetően – a gyors készletváltozások mértéke elmarad az ország 

más részein tapasztaltaktól, és egy év alatt általában nem haladja meg a 0,5 km
3
-t.  
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108. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától és az értékelésbe bevonható kutak száma a 

Kisalföldön 1950-2017 

 

 
109. ábra A talajvízkészlet eltérése a Kisalföldön az 1970-2000 évek átlagától 13 hónapos mozgóátlag alapján 

1950-2017 

 

A 2010-es országosan kiemelkedően csapadékos év hatása itt csak kisebb készletnövekedést 

okozott, hiszen ekkor ezen a vidéken alig haladta meg a csapadék a sokévi átlagot (ebben az 

évben a vizsgált területen, a Fertő-tó közeli Kapuváron mérték a legkisebb csapadékot). Az 

egységnyi területen tapasztalható készletváltozás az 1990-es évek eleji minimum után kissé 

emelkedett, jelentős ingadozást sem mutat (110. ábra).  
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110. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás évi átlagban a Kisalföldön 1950-2017  

 

Napjainkra a Szigetköz területén – az 1970-es évekhez viszonyítva – legalább 0,3-0,4 km
3
-es 

készletcsökkenés alakult ki. Jól látható a duzzasztóművek (Dunakiliti, Dunacsúny) építése 

miatti vízelterelések hatása is az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején (111. ábra). 

 
111. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától a Szigetközben 1955-2017 
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Mezőföld 

 

112. ábra A tájegység áttekintő térképe 

 

Az értékelt terület kiterjedése: 5165 km
2
.              

A vizsgált terület a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság keleti része, természeti földrajzilag 

pedig jó közelítéssel a Mezőföld. A tájon az 1970-2000-es évek átlagához viszonyítva az 

1950-es években és az 1960-as évek első felében 1,5-2,5 km
3
-nyi vízhiány volt, ami fél 

évtized alatt (1970-re) 1 km
3
-es többletté növekedett (26. és 27. ábra).  

 
113. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától  

és az értékelésbe bevonható kutak száma 1950-2017 
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(A készletnövekedésben jelentős szerepe lehetett az 1960-as évek második felének átlagnál 

csapadékosabb időszakának, amit csak az 1968-as száraz év szakított meg, de akár általunk 

nem ismert elemek is okozhatták.). Azt követően a vízkészlet folyamatos csökkenést mutat az 

1990-es évek közepéig (-1 km
3
), majd ezután a készletváltozások elég karakterisztikusan 

követik a szélsőségesebbé váló csapadékeloszlást 
 

 
114. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától 13 hónapos mozgóátlag alapján 1950-2017 

 

Az ingadozás mértéke két év alatt meghaladhatja a 3 km
3
-t is mind pozitív, mind negatív 

irányban. Az ilyen mértékű változás már sokban hasonlít a Duna-Tisza közi hátságon és a 

Nyírségben tapasztaltakhoz, annyiban azonban eltér azoktól, hogy itt egy-egy nedves év során 

a korábbi szárazabb években tapasztalt hiányt képes pótolni. Ebben szerepet játszhat a kisebb 

domborzati különbség, és az elhelyezkedéséből adódóan a mérsékelt felszín alatti 

utánpótlódás is.  

 

 
115. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás évi átlagban 1950-2017 (cm) 
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Az előzőek miatt az egységnyi területen tapasztalt készletváltozás az utóbbi húsz évben 

jelentős ingadozásokat mutat, más Dunától nyugatra elhelyezkedő tájakhoz viszonyítva 

sokkal inkább függ az aktuális csapadéktól (114. ábra). 

 

Nyugat-Dunántúl 

                

116. ábra A tájegység áttekintő térképe 

 

A vizsgált terület kiterjedése: 8581 km
2
. 

Az elemzésbe vont terület a Nyugat-dunántúli vízügyi igazgatóság síksági, alacsony dombsági 

területe. A változatosabb domborzat az értékelést megnehezíti. A táj az ország 

legcsapadékosabb területe, amit egyúttal talán a legkiegyenlítettebb csapadékjárás jellemez. A 

hosszabb idősorból (116. ábra) az 1940-es évek eleji és az 1960-as évi közepi tartósabb 

csapadékú időszak, valamint 2000-es évek eleji (korábban itt páratlan hosszú – négy éves) 

száraz időszak érdemel említést.  

 
117. ábra A csapadékviszonyok alakulása a Nyugat-Dunántúlon 1930-2017 között 
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Ezek a csapadékváltozások elég jól visszatükröződnek a vízkészletek változásaiban is (118. és 

119. ábra). A legszélsőségesebb évek 3 km
3
-nyi készletnövekedést, ill. csökkenést okoztak az 

átlaghoz viszonyítva, néhány év alatt kiegyenlítődtek. A 2010-es országosan rekord 

csapadékot hozó év szerepe itt kisebb volt, és a következő két száraz év miatt kedvező szerepe 

gyorsan meg is szűnt.  

 
118. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától  

és az értékelésbe bevonható kutak száma 1950-2017 

 

 

 
119. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától, 

 13 hónapos mozgóátlag alapján 1950-2017 

 

Az utóbbi tíz évben a fajlagos vízkészletek kis mértékben az átlag alatt maradtak, de a 

készletek hosszabb távon stabilnak tekinthetők (120. ábra). 
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120. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás évi átlagban 1950-2017 (cm) 

 

 

Dél-Dunántúl 

 

121. ábra A tájegység áttekintő térképe 

 

Az értékelt terület kiterjedése: 4104 km
2
.  

A vizsgálati egység a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területének déli részének síkságait 

foglalja magába. Természeti földrajzilag az Alföldhöz sorolják, és nagyobb részben az Alsó-

Dráva menti síkság és környezete. 

A tájon az 1950-1970 évekhez viszonyítva az 1970-2000-es időszakig kb. 0,5 km
3
 vízkészlet 

csökkenés volt tapasztalható, az utóbbi két évtizedben ez további legalább 0,6 km
3
-rel nőtt. 

Ennek eredményeként mára a nedvesebb évek vízkészlete van a bő fél évszázaddal korábbi 

szárazabb évek szintjén. A szárazabb évek készlete a vizsgált időszak első szakaszához 

viszonyítva 1,2-1,4 km
3
-rel csökkent (122. és 123. ábra).  
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122. ábra. A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától  

és az értékelésbe bevonható kutak száma 1950-2017 

 

 
123. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától 13 hónapos mozgóátlag alapján 1950-2017 

 

Az egy év alatt tapasztalt vízkészlet változások akár az 1 km
3
-t is meghaladhatják, mind 

pozitív, mind negatív irányban. Ez jól mutatja, hogy a csapadék mennyisége a változás fő 

mozgatója. Ha a vízkészlet csökkenésének az okait keressük azonban nem csupán a csapadék 

csökkenés állhat a háttérben. Mintegy 80 év csapadékviszonyai alapján ugyanis tartós 

aszályos időszakok nem voltak és a vizsgált terület nyugati részén inkább csökkenő, a keletin 

viszont növekvő trend sejthető. Ugyanakkor a Dráván (Ausztriában, Szlovéniában és 

Horvátországban) létesített duzzasztók jelentősen megváltoztatták – kiegyenlítettebbé tették – 

a folyó természetes vízjárását. Így tartósabb magas vízállások hiányában a talajvizek folyóból 

való pótlódása csökkent, ugyanakkor a felszín alatti lefolyás szerepe megnövekedhetett
23

. A 

                                                           
23 A Dráva duzzasztóinak a folyóvízi formákra gyakorolt hatását Andrási G. PhD dolgozata (2015) szemléletesen bemutatta, a talajvíz-

készletekre gyakorolt hatások értékelése is tisztázandó feladat lehet.  
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területen a fajlagos vízkészlet-csökkenés az utóbbi negyed évszázadban jellemzően 0-30 cm 

között változott (124. ábra).  

 
124. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás évi átlagban 1950-2017 

 

 

Somogy 

 
125. ábra A tájegység áttekintő térképe 

 

A vizsgált terület kiterjedése 2355 km
2
. 

Az elemzésbe volt terület a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság északi része, természeti 

földrajzi szempontból főként Külső- és Belső-Somogy. A táj domborzati viszonyai a 

talajvizek előfordulását szűkítik, a változatos relief és az ehhez kapcsolódó relatíve kevés 

kútszám az értékelést az 1970-es évekig különösen bizonytalanná teszik. Ugyanakkor a táj 

országos viszonylatban kedvező csapadék adottságú. A készletekben – a Nyugat-Dunántúlhoz 
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hasonlóan – itt is a 2000-es évek eleji 4 kisebb csapadékú év hatása okozott 1 km
3
-t 

meghaladó csökkenést (126. és 127. ábra).  

 
126. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától  

és az értékelésbe bevonható kutak száma 1950-2017 

 

 
127. ábra A talajvízkészlet eltérése az 1970-2000 évek átlagától 13 hónapos mozgóátlag alapján 1950-2017 

 

A fajlagos készletek az utóbbi évtizedben 20 cm körüli átlagos csökkenést mutatnak (128. 

ábra).  
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128. ábra Az egységnyi területre jutó készletváltozás évi átlagban 1950-2017 (cm) 

 

 

A Dunától nyugatra levő területek összesített értékelése 

A Dunától nyugatra elhelyezkedő területek vízkészlet-változása lényegesen elmarad az alföldi 

területektől a nagyobb csapadék és annak jobb kiegyenlítettsége miatt. A készletingadozások 

általában 2 km
3
 alatt maradnak. Kivételt a Nyugat-Dunántúl 1960-as évek végi vízbősége, és 

a 2000-es évek eleji hosszabb aszályos időszaka jelent (129. ábra).  

 

 
129. ábra A Dunától nyugatra levő területek összesített vízkészlet-változásai 1953-2017 

 

Az összegzett vízkészlet-változások jól visszatükrözik az országos csapadékviszonyokat (130. 

ábra). A Mezőföld készletváltozásai azonban sok hasonlóságot mutatnak a Duna-Tisza 

közéhez az utóbbi negyven évben.  
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130. ábra A Dunától nyugatra levő területek összegzett vízkészlet-változásai 1953-2017 

 

A fajlagos vízkészlet-csökkenésben leginkább Somogy és a Mezőföld érintett (131. ábra). Az 

utóbbi másfél évtized összegzett fajlagos vízhiánya jellemzően 0 és 20 cm között volt (132. 

ábra), ami jelentős aggodalomra nem ad okot, hisz akár egyetlen csapadékos év pozitívvá 

teheti.  

 

 
131. ábra A Dunától nyugatra levő területek összesített fajlagos vízkészlet-változásai 1953-2017 
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132. ábra A Dunától nyugatra levő területek összegzett fajlagos vízkészlet-változásai 1953-2017 

 

5.5.2 A talajvízszintek és készletek változásának összefoglalása 

A talajvízkészletek mennyiségi változásának értékelésére kidolgozott módszer hozzávetőleges 

képet tud adni arról, hogy az elmúlt bő 60 év alatt a környezeti hatások (ebbe beleértve a 

természetes és az antropogén hatásokat is) milyen mértékű változásokat eredményeztek a 

vízkészletekben. Ebből a szempontból ez többet mutat, mint a hagyományos talajvíz-változás 

térképek. A kúthálózat viszonylagos ritkasága miatt ugyanakkor azt is tapasztalnunk kellett, 

hogy módszerünk nem alkalmas egyes jelentős mértékű lokális változások kimutatására (pl. 

külszíni bányászat vízkitermelése, Debrecen rétegvíz-kitermelésének a talajvízkészletre 

gyakorolt hatása, stb.), amire a hagyományos térképek alkalmasak lehetnek. Ennek oka, hogy 

a lokális kitermelések értéke jóval elmarad egy-egy terület teljes készletváltozásától, így 

abban „csak” egy a sok zavaró hatás között. Ugyanakkor a (talajvíz kutakkal bőven ellátott) 

Szigetközben végzett korábbi elemzésünk tapasztalata azt mutatja, hogy a kútszámok 

számottevő növelésével az elemzésünk is sokkal pontosabbá tehető. Vizsgálatunk ugyanakkor 

jó alapot adhat a vízkészlet-gazdálkodás átfogó stratégiai megalapozásához.  

Elemzésünk az ország talajvízkészletekkel rendelkező, síksági, alacsony dombvidéki 

területeire terjedt ki. A bő 60 év alatti készletváltozások alapján a kistáj szintű értékelésben 

hat kategóriát tudtunk elkülöníteni (133. ábra).  
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133. ábra. A talajvízkészletek klímaváltozás miatti veszélyeztetettsége a hazánk kistájain 

 

 

A Klímaváltozás által fokozottan veszélyeztetett tájak 

Ide leginkább a Duna-Tisza közi hátság négy egysége, illetve a Nyírség három részterülete 

és a Hajdúság sorolható be. A két összefüggő terület közül az É–D irányban hosszan lenyúló 

Duna-Tisza közi hátság jobban érzékeny a szárazabb időszakokra, mert alakja miatt sokkal 

erősebb a felszín alatti eláramlás. A területen kialakult jelentős vízhiány legfőbb oka az 1970-

es évek végétől az 1990-es évek közepéig tartó, szinte folyamatosan átlag alatti csapadék 

(nagy csapadékú év nélkül, és kb. 1100 mm-es csapadékhiánnyal). Az így kialakult legalább 

5-6 km
3
-nyi vízhiány a magasabb részeken rendkívüli csapadékok esetén sem tud pótlódni, 

ezzel hosszú távú adottságként kell számolni. A vízhiány jelentős táji átalakulásokkal járt, s a 

korábbi állapotok „helyreállítása” alig elképzelhető, és jelentős társadalmi konfliktusokkal 

járna, ugyanis a változásoknak nyertesei is voltak. A térségben az öntözés fejlesztése csak 

kisebb területeken lehet gazdaságos. Ugyanakkor a tájon sok év átlagában hullik annyi 

csapadék, hogy annak tudatos megőrzése (főként a talajban, a beszivárgás növelésével és a 

párolgási veszteségek csökkentésével) eredményes gazdálkodást tehet lehetővé. Könnyebb és 

olcsóbb a gazdákhoz az ilyen tudást eljuttatni, mint a vizet. 

A Nyírség területe (alakja miatt) jobban védett a feszín alatti eláramlástól, kissé 

csapadékosabb is, szerencsés esetben több erősen csapadékos év esetén akár még a készletek 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 173 

 

regenerálódása is elképzelhető. Valószínűbb azonban, hogy egy mérsékelt készletcsökkenés 

tartós marad. 

A klímaváltozás által veszélyeztetett tájak. 

Ebbe a kategóriába a Mezőföldet és Somogy térségét soroltuk. A Mezőföld az 1970-es 

évektől sok hasonlóságot mutat a Duna-Tisza közi hátság változásaival. Számottevő 

készletcsökkenés után azonban a 2000-es évektől a nagy csapadékú évek során a készlet 

normalizálódni látszik, viszont a köztes száraz időszakokban viszonylag gyorsan jelentős 

csökkenést mutat. Talán több egymást követő nedves év nyújtana csak lehetőséget arra, a 

vízkészletek a sokéves átlagon normalizálódjanak. 

A somogyi területek elég hiányos kúthálózata és változatos domborzata miatt, ennek a 

területnek a besorolása jelenti a legnagyobb bizonytalanságot. Számos jel (pl. az utóbbi két 

évtized gyors fajlagos készletváltozásai) azonban a jelentős klímaérzékenységre utal. 

 

A klimatikus hatásoknak erősen kitett, de vízgazdálkodási beavatkozásokkal mérsékelt 

veszélyeztetettségű tájak. 

Az ide besorolt Nagykunságot és Berettyó–Körös-vidéket jelentős készletingadozások 

jellemzik. Megfigyelhető egy készletcsökkenési időszak klimatikus okok miatt az 1980-as 

évektől az 1990-es évek közepéig, azonban ennek mértéke – a területen folytatott kiterjedt 

öntözések miatt – kisebb, mint azt a klimatikus hatások indokolnák, az azt követő egy-egy 

nedvesebb időszakban pedig (számottevő belvízborítások miatt is) jelentős készletnövekedést 

tapasztalunk. Így az időszak végén nagyobb készleteket tapasztalunk, mint 30-40 évvel 

korábban. Itt tehát – a vízgazdálkodási beavatkozások miatt – nem látszik a klímaváltozás 

hatása. Azaz a jelenlegi vízügyi gyakorlat fenntartása a klíma hatásait nagyobb részben ki 

tudja küszöbölni. (Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a csatornákkal, kisebb-nagyobb 

vízfolyásokkal tagolt tájon az interpolálás jelentős bizonytalanságot mutathat.) 

 

A nagy folyók részleges hatása alatt álló területek 

Ebbe a kategóriába négy egymástól jelentős távolságra levő területet soroltunk. Jellemzőjük, 

hogy a közelükben levő nagy folyókkal szoros hidrológiai kapcsolatban vannak. A 

Dunamenti síkság a Duna bal partján egykori Duna üledékeken és a medermaradványokon 

keresztül számottevő vízpótlást kaphat, a Szigetköz pedig (a Duna elterelése után) a vízpótló 

rendszereken kap vizet.  A Tisza-völgy jelentős részén pedig a duzzasztók befolyásolják a 

folyó minimális vízszintjét. A Szatmár-Beregi síkság esetében a Tisza és a Szamos, valamint 

a magasabb területek felőli felszín alatti áramlások jelenthetnek plusz vízpótlást.  
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A Tisza völgy kivételével minden területen azonban így is megfigyelhető egy lassú mérsékelt 

vízkészlet-csökkenés. Miután azonban az utóbbi 13 évben az Alsó-Tiszán jelentősebb árvíz 

nem alakult ki, néhány talajvízkút alapján sejthető, hogy itt is készletcsökkenés zajlik. 

 

A klímaváltozás által alig veszélyeztetett területek, amíg rendszeresen vannak nagy 

csapadékú időszakok 

Az Észak-alföldi hordalékkúp-síkság és Dél-Tiszántúl sík felszíne ellenére szoros 

hidrogeológia kapcsolatban áll a kistájaktól É-ra, illetve DK-re levő hegyvidéki területekkel, 

ahonnan biztosított a vízkészletek felszín alatti pótlódása, nemcsak a rétegvizek, de a 

talajvízkészletek vonatkozásában is. Ez az adatok alapján jól mutatja, hogy amíg a 

szélsőséges csapadékeloszlás időnként jelentős csapadékokat is eredményez, addig a talajvíz 

mennyisége folyamatosan pótlódni képes a külső területekről. Helyzete alapján a Bodrogköz 

is hasonló adottságokkal rendelkezik. 

 

A klímaváltozás által kevésbé veszélyeztetett tájak 

Ebbe a kategóriába három nyugat-magyarországi tájegységet soroltunk. Ezekre az országos 

átlagnál számottevően több csapadék, kisebb szélsőségesség volt jellemző az elmúlt bő 

félévszázad során. A Kisalföld és a Nyugat-Dunántúl esetében a helyi csapadék vélhetően 

még felszínalatti áramlásból származó készletekkel is kiegészül. A Dél-Dunántúl esetében a 

Dráva készletnövelő szerepe a domborzati adottságok és a folyón létesült duzzasztók hatása 

miatt kevésbé érvényesül (ezért nem soroltuk a 4. kategóriába).  

Hosszú távon – a klímaváltozás miatti csapadékeloszlás térbeli változása, illetve a növekvő 

párolgás miatt a tájak veszélyeztetettségi besorolása akár meg is változhat. Erre a változásra 

két jel is utalhat: egyrészt az utóbbi 80 év alapján sejthető egy trend hazánk 

csapadékeloszlásának módosulásában (a növekvő szélsőségek mellett a keleti részek enyhén 

növekvő, a nyugatiak csökkenő csapadékúak) másrészt a legcsapadékosabb évünkben (2010) 

a Kisalföld és a Nyugat-Dunántúl jóval kevesebb csapadékot kapott. 
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6 A vízhiány- és az aszály hatása a lefolyásra  

(főbb vízgyűjtők elemzése Duna. Dráva, Balaton, Tisza) 

Folyószakaszaink rendszerint a túl nagy - azaz árvizes - illetve a túl kis - azaz kisvizes - 

lefolyású időszakokban kapnak kiemelt figyelmet. 

Általánosságban elmondható hogy hazánkban az árvizek kialakulásának fő időszaka a tavasz 

és a kora nyár. Míg az előbbi, március elejétől május közepéig terjedő időszak árhullámainak 

kiváltásában az eső mellett az egyidejű hóolvadás is szerepet játszik, addig az utóbbi, a Duna 

vízgyűjtő legcsapadékosabbjának számító, június elejétől július közepéig tartó időszak 

árvizeit kizárólag esőzések okozzák. A tavaszi időszakot követően, a nyári nagycsapadékok 

után a vízhiány az ország nagy részét érinti, sok esetben komoly károkat okozva. Általánosan 

a kisvizek fő előfordulási ideje a nyár vége és a kora ősz. Szokatlanul száraz teleket követő, 

csapadék hiányos tavaszok esetén március-áprilisban is előfordulhat, hogy az ekkor átlagos 

vízhozamoknak csak 30-40 %-a vonul le a folyószakaszainkon. Ha pedig a második, őszi 

csapadék csúcs elmarad akkor a kisvizes időszak január-februárra is áthúzódhat, főleg ha 

hideg a tél és a csapadék szilárd formában a hegyekben raktározódik. 

Magyarország természet földrajzi adottsága a medence jelleg, aminek velejárója, hogy a 

hazánkban folyó vizek 95%-a külföldi, számottevően hegyvidéki vízgyűjtőkről származik így 

a lefolyást a hazai hidrometeorológiai viszonyok csak nagyon kis mértékben befolyásolják. 

Kijelenthető tehát hogy legnagyobb folyóink vízjárását a külföldi hegyvidéki vízgyűjtők 

éghajlata határozza meg, viszont a síkvidéki területek lefolyását a saját klimatikus viszonyaik 

szabják (Nováky 1995). Megfigyelhető azonban egyfajta együtt járás a határon túli, 

hegyvidéki és a hazai síkvidéki területek időjárásában, amit például a hegyvidéki klímától 

függő nyári kisvízhozamok és az alföldi klímától függő aszályok közötti meglehetősen szoros 

összefüggés bizonyít (Pálfai 1992). 

 

134. ábra A június-augusztus időszak legkisebb vízhozamai (Tisza, Szeged) és az aszályossági index kapcsolata 

(forrás: Pálfai 1992) 
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6.1 Felhasznált adatok, vizsgálati módszerek és befolyásoló tényezők 

 

A vízfolyások két legalapvetőbb statisztikai jellemzője a vízállás és a vízhozam. 

Ezekkel az értékekkel jellemezhetjük a folyók vízszállításának változását. A vízállás és 

vízhozam adatok segítségével alakíthatunk ki képet egy folyó vízjárás és lefolyási 

viszonyairól. 

A vizsgálati időszak minden esetben 1981-2018 közé esik és minden esetben csak 

feldolgozott vízállás illetve vízhozam adatokat elemzünk. Az időszak sajátosságaihoz hozzá 

tartozik, hogy folyóink vízjárását, a lefolyás alakulását az éghajlati és domborzati viszonyok 

mellett számos egyéb tényező is alakítja. 

A lefolyás jellegzetességeit az emberi tevékenység mára nyilvánvalóan befolyásolta. A 20. 

században nagyszámú tározó épült a határon túli vízgyűjtőkön, melyek képesek 

megváltoztatni a folyók vízjárását. A vízlépcsők, tározók, vízkivételek főleg a 20. század 

második fele óta vannak hatással a vízhozamokra. A vízjárást befolyásoló nagy víztározók 

döntő részének üzembe helyezése nagyjából 1980 előtt zárult le, továbbá az ipari és 

mezőgazdasági vízhasználat is nagyjából erre az időszakra érte el a csúcsértékét. Nőtt tehát a 

vízkivétel és ez által a szennyvíz bevezetés mértéke is. Ezek alapján elmondható hogy 

körülbelül 1980-tól változott jelentősen a vízjárás antropogén befolyásoltságának mértéke 

(Konecsny 2010). 

Másrészt az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatások szerint a hőmérsékletnövekedés is 

körülbelül 1980-s évektől vált jelentőssé (Bartholy et al., 2011). A meg növekedett 

párolgásnak, és a szélsőségek erősödésének pedig egyértelmű hatása van a vízjárásra. 

A változásnak antropogén és természetes okai tehát egyaránt lehetnek. A két hatást nehéz 

egymástól elválasztani. Hiába ismert például az éghajlatváltozással prognosztizált lefolyás 

csökkenés elmélete (Nováky 2010), a külföldön kiépült tározó rendszerek és vízkivételek 

működéséről, üzemrendjéről keveset tudunk így számszerű kimutatásra nincs lehetőség. 

A változások helytől és időtől függően pozitív és negatív irányban is képesek a lefolyást 

befolyásolni. A vízgyűjtő erdősültségének csökkenése például a lefolyás növekedését 

eredményezi. Bizonyos kutatások szerint az erdősültség arányának 1%-os csökkenése a 

lefolyásban plusz 9-12 mm-t eredményez (Csubatij 1980). De a vízgyűjtő területen történő 

urbanizáció hatására még nagyobb mértékben nőhet a lefolyás. Ez, és a nagyvízi medrek 

vízszállító képességének csökkenése a 21. századra az árvízszintek és hozamok növekedését 

eredményezte. Másik oldalon például a kisvízi események 20. századi gyakoriságának 

növekedése és szintjeinek csökkenése áll, ami szintén antropogén hatás is. A folyószabályozás 

első számú következménye hogy a megnövelt esésű folyók bevágódtak a medrükbe így a 

kisvizek szintjei leszálltak. A kisvizek vízhozamainak csökkenése pedig elsősorban az 

öntözés térhódításával megnövekvő vízkivételeknek köszönhető. Továbbá a külföldön 

megépült nem vízgazdálkodási célú tározók (például halászati vagy ipari célú), amik kisvizek 
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idején visszatartják a természetes lefolyás egy részét, is csökkentik a tározók alatti 

vízhozamokat. A kisvízszint csökkenés ellensúlyozásaképp készültek el, 20. század második 

felében, a hazai és határon túli vízgazdálkodási célú tározók és vízlépcsők. Ezek hatására 

azonban a kisvizek időtartama, vízszintje és vízhozama is mesterségesen befolyásolt lett. 

A vizsgálatban hazánk négy jelentősebb felszíni víztestét, a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a 

Balatont tekintjük alapegységnek és ezekre különböző hidrológiai statisztikai elemzéseket 

végzünk a lefolyási viszonyok változásának feltárásához. A vizsgálandó folyószelvények 

kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy lehetőleg minél közelebb legyen az országhatáron 

belépő illetve kilépő szelvényhez - elősegítendő a hazai lefolyás befolyásoló hatásának 

kimutatását - valamint álljon rendelkezésre a statisztikai minta szabályainak megfelelő - kellő 

hosszúságú és minőségű - adatsor. Ez alapján, a Dunán Komárom és Mohács, a Tiszán 

Tiszabecs és Szeged, a Dráván Barcs és Drávaszabolcs vízrajzi állomás feldolgozott vízállás 

és vízhozam adatait vizsgáljuk. A Balatont a tó átlag vízállása és tóvízkészlet adatai alapján 

írjuk le. Köztudott hogy a hazánkban lefolyó víz mintegy háromnegyedét a Duna és a Dráva 

szállítja, míg az ország területének a felét kitevő Tisza-vízgyűjtőn lévő folyók összesen alig a 

negyedét. A felszíni víz területi eloszlása tehát meglehetősen egyenetlen. 

A kiválasztott szelvényekre minden esetben a jellemző vízállás és vízhozam értékek mellett 

trendvizsgálatokat és korrelációs vizsgálatokat is végzünk. Mivel a tanulmány elsősorban az 

aszályt, vagyis a vízhiányt vizsgálja, ezért a felszíni vizek esetében kiemelt figyelmet kapnak 

a kisvizes időszakok. A kisvíz, a vízfolyásnak az az állapota, amikor szárazság vagy a nagy 

hideg következtében kicsi a vízhozam, ezért alacsony a vízállás. A kisvízi események döntően 

időjárási (meteorológiai szárazság) és hidrológiai (hidrológiai szárazság) okok miatt alakulnak 

ki, amit a természetföldrajzi jellemzők mellett az emberi tevékenység is befolyásolhat 

(Konecsny 2004) (lásd fentebb). A csapadék hiányában kialakuló meteorológiai szárazság 

hatására hidrológiai aszály jön létre, ami miatt a felszín közeli lefolyás szünetel, a vízfolyás 

már csak a felszínalatti vizekből táplálkozhat. Nem véletlen tehát, hogy a kisvizes időszakokat 

rendszerint csapadékhiányos időszakok előzik meg a vízgyűjtőn, amik idején a csapadék 

mennyisége nem éri el az adott időszakra jellemző sokévi közepes mennyiséget. A 

vízhiányhoz nyáron a magas hőmérséklet miatt jelentős párolgási veszteség járul, télen pedig 

az alacsony hőmérséklet miatt hó és jég formájában elraktározódó csapadék mennyisége 

hiányzik. A téli tavaszi hó-víz készlet viszont nem befolyásolja a kisvízhozamokat, hiszen 

azok a legritkább esetben fordulnak elő a hóolvadás időszakában. A vízgyűjtőn 

felhalmozódott hó-vízkészlet számottevően az áprilisi minimális vízhozamokat befolyásolja, 

azaz tartja magas szinten (Konecsny 2010). 

A kisvizes időszakok vízhozamainak vizsgálatánál első lépésként meg kell határozni egy 

küszöbértéket, ami alatt kisvízről beszélünk. Több módszer az évi minimális napi 

középvízhozamokból számítja ezt az értéket, így azok 90%, 80%, 70%, 50%-os 

valószínűségével azonosítják. Ezek viszonylag alacsony küszöbértékek és csak kevés kisvizes 

időszakot határoznának meg, pedig gyakorlatban vízkészletigény szempontjából többször 

alakul ki vízhiányos időszak. Más módszerek szerint havi vízhozam adatokkal kell 

számolnunk így a nagyobb statisztikai minta tompítja a szélsőségeket. Ilyen például Kille 
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(1970) módszere, miszerint a kisvízi küszöbérték megegyezik a havi minimumok 50%-os 

valószínűségi értékével. Érdemes megvizsgálni még a havi minimum vízhozamok 70%, 80% 

és 90%-os valószínűségi értékét is. 

Természetes körülmények között az állandó jellegű vízfolyásoknak, emberi beavatkozások 

miatt nem lenne szabad víz nélkül maradnia. A kötelezően mederben hagyandó vízhozamok, 

különböző folyó szakaszokra és időszakokra történő meghatározásának módjáról igen 

különbözőek az álláspontok. Elméletben a szükséges legkisebb vízhozam az ökológiai 

vízigénynek megfelelő vízhozam és a vízhasználatok legkisebb vízigényét kielégítő vízhozam 

összege adja. A magyarországi folyók mederben hagyandó legkisebb szükséges vízhozamait a 

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet szabályozza. E szerint a felszíni vízkivételek tervezésekor 

a mederben hagyandó vízhozam értéke legalább a mértékadó kisvízi vízhozam (a 80%-os 

tartósságú augusztusi középvízhozam) kétharmada. Gyakorlatilag azonban a vízügyi 

igazgatóságok határozzák meg az egyes folyószakaszokra a lekötött és a szabadon 

használható vízkészleteket, és ezek tudatában hoznak korlátozó intézkedéseket kisvizek 

idején. 

 

6.2 Főbb vízfolyásaink elemzése 

 

6.2.1 A Duna idősorainak elemzése 

 

19. táblázat Jellemző vízállás és vízhozam értékek a Dunán 

 NV KV KÖV KNV KKV ÁTV 

Komárom 845 cm 

(2013.06.09.) 

-12 cm 

(2018.10.24) 
217 cm 559 cm 54 cm 204 cm 

Mohács 964 cm 

(2013.06.13.) 

50 cm 

(2018.10.27.) 
355 cm 733 cm 148 cm 331 cm 

  NQ KQ KÖQ KNQ KKQ ÁTQ 

Komárom 9410 m
3
/s 

(2013.06.08.) 

735 m
3
/s 

(2018.10.24.) 
2038 m

3
/s 5473 m

3
/s 934 m

3
/s 1853 m

3
/s 

Mohács 8330 m
3
/s 

(2013.06.13.) 

879 m
3
/s 

(2003.09.01.) 
2312 m

3
/s 5159 m

3
/s 1197 m

3
/s 2101 m

3
/s 
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Vízállások és vízhozamok trendvizsgálata 

 

 
135. ábra Vízállás jellemzők a Duna komáromi szelvényében 

 
136. ábra Vízállás jellemzők a Duna mohácsi szelvényében 
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137. ábra Vízhozam jellemzők a Duna komáromi szelvényében 

 

 
138. ábra Vízhozam jellemzők a Duna mohácsi szelvényében 

 

A trendvizsgálatokból kiderül, hogy a nagyvizek szintjei és főleg a hozamai egyértelmű 

emelkedő tendenciát mutatnak. Az éves kis és középvizek szintjei csökkenő, a hozamok 

viszont stagnáló trendűek, ami egyértelműen a medersüllyedés eredménye. Ugyanakkora 

vízhozamok kisebb vízállások mellett vonulnak le a folyón. 
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A Duna lefolyás viszonyai az aszályosság tükrében 

 

Az éves lefolyás vízmennyiségét vizsgálva látszik, hogy jelentős eltérések lehetnek a 

különböző években. A Duna sokéves átlagos lefolyása az 1981-2018 közötti időszakra 

számolva Komáromnál 64 236 millió m
3
/s, Mohácsnál 72 893 millió m

3
/s. A lefolyás éves 

értékei trendmentesnek mondhatóak. Jelen tanulmányban a következő éveket vizsgáljuk a 

hazai aszály erősségének megfelelően: 1990, 1992, 1993, 2000, 2003, 2007, 2011, 2012, 

2013, 2015, 2017. Összehasonlítva az éveket az átlagos lefolyás legkisebb értékeivel csak 

részleges átfedést kapunk. A tíz legkisebb lefolyású évből a komáromi szelvényben négy 

(2003, 2011, 2015,1990) a mohácsiban hat (2003, 1990, 2011, 2015, 2017, 1993) volt 

aszályosnak tekinthető évben. 

 

 
139. ábra Az éves lefolyás alakulása 1981-2018 között a Duna komáromi szelvényében 
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140. ábra Az éves lefolyás alakulása 1981-2018 között a Duna komáromi szelvényében 

 

Ha nem csak az éves átlagos lefolyást vizsgáljuk, akkor további sajátosságokat tárhatunk fel. 

Az évi minimum vízhozamokat sorrendbe rakva a tíz legkisebb évi vízhozamból Komáromnál 

csak kettő, Mohácsnál négy volt aszályos évben. Ha a havi vízhozam minimumok évi átlagát 

nézzük, akkor ugyan ezek a számok hat és négy. Konklúzióként levonható hogy a Duna hazai 

szakaszának évi legkisebb vízhozamai kevésbé függnek a hazai aszály nagyságától, mint az 

átlagos havi minimum vagy az éves átlagos vízhozam. Ezt könnyű belátni, hiszen az évi 

minimum vízhozamok ritkábban fordulnak elő a nyári, potenciálisan aszályos időszakban. Az 

időszak legkisebb lefolyású évei a Dunán (mikor mindhárom érték alacsony): 1984, 2003, 

2011, 2018, amiből csak kettő a 2003-as és a 2011-as év szerepel az aszályosak között is. 

Érdekesség hogy a kiemelkedően aszályos 2000-es és 2012-es évek inkább a nagyobb 

lefolyású évekhez tartoznak a folyón. 
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141. ábra Az éves lefolyás jellemzői 1981-2018 között a Duna komáromi és mohácsi szelvényeiben 

 

Ezek után nem meglepő a következő korrelációs vizsgálatok eredménye, melyekben az éves 

középvízhozamokat és kisvízhozamokat valamint a közepes havi kisvízhozamokat vizsgáltuk 

az éves hazai csapadékösszegek függvényében. 

 

 
142. ábra Csapadék és lefolyás kapcsolata a Duna komáromi szelvényében 
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143. ábra Csapadék és lefolyás kapcsolata a Duna mohácsi szelvényében 

 

 

A vizsgált két dunai szelvény lefolyásviszonyai csak nagyon kis mértékben függnek az 

országban hulló csapadékösszegektől. Különbségek viszont a két szelvény között és a vizsgált 

jellemző vízhozam értékeknél is lehetnek. A mohácsi szelvényben kicsit erősebb a korreláció 

– valószínű mivel alsóbb szelvény így nagyobb a szelvényhez tartozó hazai vízgyűjtő – és az 

átlagos és közepes kisvízhozamok is egy picivel jobban függnek a csapadékösszegtől, mint a 

legkisebb éves vízhozamok. 

Némileg szorosabb az összefüggés a nyári időszak legkisebb havi vízhozamai és a nyári 

hónapok havi csapadékmennyiségei között. A nyári kisvízhozamok tehát jobban korrelálnak a 

csapadékösszegekkel. 

 

 
144. ábra Nyári hónapok csapadéka és a mért vízhozamértékek kapcsolata  

 a Duna komáromi és mohácsi szelvényeiben 
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Még erősebb a korreláció, ha csapadék helyett az aszályindex és a kisvízhozamok kapcsolatát 

nézzük. A következőkben a napi léptékű aszályindex, a HDIs a vizsgált szelvények körüli 

havi maximum értékeit és a nyári legkisebb havi vízhozamok korrelációját vizsgáltuk. 

Érdekes módon a nyári kisvízhozamok az aszályindexszel inkább a felsőbb, komáromi 

szelvényben mutatnak erősebb kapcsolatot. 

 

 
145. ábra Nyári hónapok LKQ érékei és a HDIs kapcsolata  

a Duna komáromi és mohácsi szelvényeiben 

 

 

Kisvizes időszakok vizsgálata 

 

A kisvízi jelenségek kezelése különös odafigyelést igényel hazánk, túlnyomó részt 

országhatárral metszett vízfolyásai esetében, hiszen meg kell osztani a rendelkezésre álló 

vízkészletet. Vízhiányos időszakban nincs megfelelő mennyiségű víz a mederben így az 

öntözésre vagy egyéb vízhasználat céljára kivehető víz mennyisége is csökken. Ráadásul az 

alacsony vízszintek és kis vízhozamok megnehezítik vagy akár el is lehetetlenítik az 

öntözővíz kivételt. 

A kisvizes időszakok vizsgálatát az úgynevezett metszék módszerrel végezzük, mely szerint 

egy meghatározott küszöbérték alatti vízhozamot tekintünk kisvízhozamnak. A táblázatban a 

bevezetésben felsorolt módszerekkel számolt kisvízi küszöbértéknek tekinthető vízhozamok 

vannak feltűntetve. 
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20. táblázat A Duna komáromi és mohácsi szelvényére jellemző minimum vízhozamok értékei 

[m
3
/s] szelvény 50% 70% 80% 90% 

mértékadó 

kisvízhozam  

(aug. KÖQ 80%) 

mederben hagyandó 

vízhozam  

(aug. KÖQ 80% 2/3-a) 

évi 

min Q  
Komárom 

912 871 860 799 

1366 910 
havi 

min Q 
1320 1130 1040 932 

évi 

min Q 
Mohács 

1195 1119 1061 976 

1518 1012 
havi 

min Q 
1660 1410 1330 1195 

 

A továbbiakban Kille (1970) módszerével meghatározott kisvízhozam értékkel számolunk, 

ami a havi minimum vízhozamok 50%-os valószínűségi értékének felel meg. A kisvízhozam 

vizsgálatokat vízgyűjtőnként egy szelvényre, minden esetben az alsó, az országot elhagyó 

határszelvényhez közel esőre végezzük. 

Első lépésben a küszöbérték alatti napok számát évente, valamint a leghosszabb küszöbérték 

alatti időszak hosszát vizsgáljuk. A Duna mohácsi szelvényében a vizsgált 38 évben, az 

összes 13879 napból 3562 nap, kerekítve 26 % volt vízhozam küszöbérték alatti, tehát évente 

átlagosan 94 nap. A vizsgált időszakban egy évet sem találunk, mikor nincs küszöbérték alatti 

napi vízhozam. Évente legfeljebb 174 nap volt küszöbérték alatt (1991), a leghosszabb 

egybefüggő ilyen időszak 129 nap volt (1983). Az időszak évenkénti küszöbérték alatti napok 

számából és a leghosszabb egybefüggő küszöbérték alatti időszakokból összeállított idősor is 

csökkenő trendet mutat. 
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146. ábra A Duna évenként előforduló kisvizes napjainak száma és számított víztömeghiánya 

 a mohácsi szelvényben 

 

A referencia vízhozam alatti napok mellet víztömeghiány is szerepel a grafikonon. A kisvízi 

időszakokra számított víztömeghiány arról szolgáltat információt, hogy a vízhozam 

küszöbérték alatti napokban mennyivel kevesebb a lefolyt víz mennyisége, ahhoz az értékhez 

viszonyítva, amennyi a vízhozam küszöbértéknek megfelelő vízhozam esetén folyt volna le 

(Konecsny 2010). Az oszlopdiagramok az évenkénti összes víztömeghiányt és a legnagyobb 

összefüggő kisvizes időszakok víztömeghiányait is mutatják. Víztömeghiány szempontjából 

kiemelkedik az idősorból a 2003-as és 2018-as év, mikor is az átlagos víztömeghiány 

háromszorosa (~6000 millió m
3
/s) hiányzott. Küszöbérték alatti napok szempontjából pedig 

az 1991-es és a 2003-as év volt kimagasló. 

 

Külön vizsgáljuk a három nyári hónap ugyanezen paramétereit (147. ábra). Az így vizsgált 

összesen 3496 napból 496 nap, kerekítve 14 % volt vízhozam küszöbérték alatti, tehát 

nyaranta átlagosan 13 nap. Az időszakban összesen 12 nyár telt el küszöbérték alatti napi 

vízhozam nélkül. A 2003-as év itt is kiemelkedik mikor is 63 nap volt küszöbérték alatt. A 

leghosszabb nyári egybefüggő időszak 48 nap volt (2015). A nyári küszöbérték alatti napok 

számából és a leghosszabb egybefüggő küszöbérték alatti időszakokból összeállított idősor 

szignifikáns növekvő trendet mutat, ellentétben a teljes éves vizsgálatban tapasztalttal. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a nyári időszakban nő a kisvizes napok száma tehát az évi 

legkisebb vízhozamok a nyári időszakra tolódnak. Ennek okai a növekvő vízkivételek és a 

nagyobb párolgás és elszivárgás lehetnek (Konecsny 2011). Korábbi tanulmányokban a 
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kisvizek nyárra tolódását az éghajlatváltozás vízjárásra gyakorolt hatásaként is leírták már. 

(Nováky 2010). 

 

 
147. ábra A Duna június-augusztus közötti időszakban előforduló kisvizes napjainak száma és számított 

víztömeghiánya  a mohácsi szelvényben 

 

A küszöbérték alatti kisvizes időszakok éven belüli számát is vizsgálhatjuk. Idősoruk 

emelkedő tendenciát mutat. 

 

 
148. ábra A Duna kisvizes időszakainak száma és trendje 
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A kisvízi időszakok számának 1980 utáni növekvő tendenciájának magyarázata, hogy a 

külföldi vízgyűjtőkön megépült számos víztározóból, a kisvizes időszakok idején történő 

vízleeresztések miatt a kisvizes időszakok gyakrabban megszakadnak így az éven belüli 

előfordulásuk száma nő (Konecsny 2010). 

 

6.2.2 Dráva idősorainak elemzése 

 
21. táblázat Jellemző vízállás és vízhozam értékek a Dráva szelvényeiben 

 NV KV KÖV KNV KKV ÁTV 

Barcs 507 cm 

(2014.09.18.) 

-172 cm 

(2016.01.04.) 
31 cm 314 cm -116 cm 17 cm 

Drávaszabolcs 586 cm 

(2014.09.20.) 

-55 cm 

(2002.02.14.) 
135 cm 406 cm -8 cm 117 cm 

  NQ KQ KÖQ KNQ KKQ ÁTQ 

Barcs 2320 m
3
/s 

(2014.09.18..) 

114 m
3
/s 

(2002.01.21.) 
495 m

3
/s 1345 m

3
/s 184 m

3
/s 442 m

3
/s 

Drávaszabolcs 2220 m
3
/s 

(2014.09.19.) 

127 m
3
/s 

(1987.01.13.) 
511 m

3
/s 1258 m

3
/s 222 m

3
/s 458 m

3
/s 

 

Vízállások és vízhozamok trendvizsgálata 

 

 
149. ábra Vízállás jellemzők a Dráva barcsi szelvényében 
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150. ábra Vízállás jellemzők a Dráva drávaszabolcsi szelvényében 

 

 
151. ábra Vízhozam jellemzők a Dráva barcsi szelvényében 
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152. ábra Vízhozam jellemzők a Dráva drávaszabolcsi szelvényében 

 

Az éves közepes- és kisvízszintek Barcsnál szignifikáns, Drávaszabolcsnál mérsékeltebb 

csökkenő trendet mutatnak. A nagyvíz szintek esetében Barcsnál igen, Drávaszabolcsnál már 

nem lehet kimutatni csökkenő trendet. A legnagyobb vízhozamok mindkét helyen emelkedő 

trendűek. A legkisebb hozamokban még felfedezhető kismértékű növekvő tendencia, de az 

évi középvízhozamok már inkább stagnálóak. Az eltérő trendek a meder süllyedését és 

jelentős antropogén befolyásoltságot feltételeznek a folyó lefolyás viszonyaiban. 

 

A Dráva lefolyás viszonyai az aszályosság tükrében 

 

A Dráva lefolyás viszonyai az időszak közepéig egészen kiegyensúlyozott képet mutatnak, 

majd a 2000-es évektől kezdenek el jelentősebben szórni. A sokéves átlagos lefolyás az 1981-

2018 közötti időszakra számolva Barcsnál 15599 millió m
3
/s, Drávaszabolcsnál 16107 millió 

m
3
/s. Az éves lefolyás mennyiségek idősora kismértékű emelkedő tendenciát mutat. A tíz 

legkisebb lefolyású évből a barcsi szelvényben hat (2003, 2007, 2011, 1990, 2017, 1993) a 

drávaszabolcsiban öt (2003, 2011, 2007, 2017, 1990,) volt aszályosnak tekinthető évben. 
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153. ábra Az éves lefolyás alakulása 1981-2018 között a Dráva barcsi szelvényében 

 

 
154. ábra Az éves lefolyás alakulása 1981-2018 között a Dráva drávaszabolcsi szelvényében 

 

A tíz legkisebb évi minimum vízhozamból Barcsnál négyet, Drávaszabolcsnál kettőt 

jegyeztek aszályos évben. A havi vízhozam minimumok évi átlagából ugyanezek az értékek 
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hatszor és hétszer fordulnak elő vízhiányos évben, de a 10. után is közvetlen kettő-kettő 

aszályos év követi a vízhozamok sorában egymást. A Drávára is igaz miszerint az évi 

legkisebb vízhozamok kevésbé függnek az aszályosságtól, mint az átlagos havi minimum 

vagy az éves átlagos vízhozam. Az átlagos közép és a havi átlagos minimum vízhozam 

legkisebb értékei viszont jobban egybe esnek az aszályos évekkel, mint a Dunán. Ez minden 

bizonnyal a kisebb vízgyűjtőterület miatt van, aminek köszönhetően a helyi éghajlati 

viszonyok jobban tudják befolyásolni a vízjárást. Az időszak legkisebb lefolyású évei a 

Dráván: 1990, 2003, 2007, 2011, melyek mind szerepelnek az aszályos évek listájában is. 

Érdekesség hogy a kiemelkedően aszályos 2000-es és 2012-es évek itt is inkább a nagyobb 

lefolyású évekhez tartoznak. 

 

 
155. ábra Az éves lefolyás jellemzői 1981-2018 között a Dráva barcsi és drávaszabolcsi szelvényeiben 

 

A korrelációs vizsgálat a Dráva éves középvízhozamait és kisvízhozamait valamint a közepes 

havi kisvízhozamait vizsgálja az éves hazai csapadékösszegek függvényében. A vizsgált kettő 

drávai szelvény lefolyás viszonyai is csak nagyon kis mértékben függnek az országban hulló 

csapadékösszegektől. Különbségek viszont a két szelvény között és a vizsgált jellemző 

vízhozam értéknél is vannak. Összességében a Dráva esetében a fentebbi, barcsi állomás adati 

némileg jobban korrelálnak a csapadékösszegekkel. A legjobb korrelációt a havi minimum 

vízhozamok évi átlaga mutatja és érdekes módón a Dráván az évi minimum vízhozamok 

jobban függnek a csapadéktól, mint az évi közepes hozamok. 
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156. ábra Csapadék és lefolyás kapcsolata a Dráva barcsi szelvényében 

 

 
157. ábra Csapadék és lefolyás kapcsolata a Dráva drábaszabolcsi szelvényében 

 

Némileg szorosabb az összefüggés a nyári időszak legkisebb havi vízhozamai és a nyári 

hónapok havi csapadékmennyiségei között. A nyári kisvízhozamok tehát jobban korrelálnak a 

csapadékösszegekkel. 
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158. ábra Nyári hónapok csapadéka és a mért vízhozamértékek kapcsolata  

 a Dráva barcsi és drávaszabolcsi szelvényeiben 

 

A napi léptékű aszályindex - a HDIs - a vizsgált szelvények körüli havi maximumai és a nyári 

legkisebb havi vízhozamok korrelációja az előzőnél is erősebb kapcsolatot mutat. A nyári 

kisvízhozamok és az aszályindex inkább az alsóbb, drávaszabolcsi szelvényben mutat 

nagyobb függőséget egymástól. 

 

 
159. ábra Nyári hónapok LKQ érékei és a HDIs kapcsolata  

a Dráva barcsi és drávaszabolcsi szelvényeiben 

 

Kisvizes időszakok vizsgálata 

 

A kisvizes időszakok vizsgálatát az úgynevezett metszék módszerrel végezzük, mely szerint 

egy meghatározott küszöbérték alatti vízhozamot tekintünk kisvízhozamnak. A táblázatban a 
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bevezetésben felsorolt módszerekkel számolt kisvízi küszöbértéknek tekinthető vízhozamok 

vannak feltűntetve. 

 

22. táblázat A Dráva barcsi és drávaszabolcsi szelvényére jellemző minimum vízhozamok értékei 

[m
3
/s] szelvény 50% 70% 80% 90% 

mértékadó 

kisvízhozam  

(aug. KÖQ 80%) 

mederben hagyandó 

vízhozam  

(aug. KÖQ 80% 2/3-a) 

évi 

min 

Q  
Barcs 

172 163 153 141 

354 236 
havi 

min 

Q 

285 234 204 173 

évi 

min 

Q 
Drávaszabolcs 

215 203 192 172 

370 247 
havi 

min 

Q 

325 274 249 224 

 

A továbbiakban Kille (1970) módszerével meghatározott kisvízhozam értékkel számolunk, 

ami a havi minimum vízhozamok 50%-os valószínűségi értékének felel meg. A küszöbérték 

alatti napok számát évente valamint a leghosszabb küszöbérték alatti időszak hosszát is 

vizsgáljuk. A drávaszabolcsi szelvényben a vizsgált 38 évben az összes 13879 napból 2613 

nap, kerekítve 19 % volt vízhozam küszöbérték alatti, tehát évente átlagosan 69 nap. Egy évet 

találunk, mikor nem volt küszöbérték alatti vízhozamú nap (2014) és mégegyet, mikor 

összesen egy ilyen nap volt (2009). Évente legfeljebb 135 nap volt küszöbérték alatt (2003), a 

leghosszabb egybefüggő ilyen időszak 63 nap volt (2012). Az időszak évenkénti küszöbérték 

alatti napok számából összeállított idősor csökkenő trendet mutat, a leghosszabb egybefüggő 

küszöbérték alatti időszakok idősora viszont stagnáló. 
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160. ábra A Dráva évenként előforduló kisvizes napjainak száma és számított víztömeghiánya a drávaszabolcsi 

szelvényben 

 

A referencia vízhozam alatti napok mellet víztömeghiány is szerepel a grafikonon. Az 

oszlopdiagramok az évenkénti összes víztömeghiányt és az évi legnagyobb összefüggő 

kisvizes időszakok víztömeghiányait is mutatják. Víztömeghiány szempontjából kiemelkedik 

az idősorból az 1986-os és 2012-es év, valamint a 2001-2003 közötti időszak. A küszöbérték 

alatti napok szempontjából pedig az 1990-es, 1993-as és a 2003-as év a kimagasló. 

Külön vizsgáljuk a három nyári hónap ugyanezen paramétereit. Az így vizsgált összesen 3496 

napból 173 nap, kerekítve 5 % volt vízhozam küszöbérték alatti, tehát nyaranta átlagosan 4,5 

nap. A nyári időszakban a vizsgált évek kevesebb, mint felében fordult elő küszöbérték alatti 

vízhozam. A 2003-as év jelentősen kiemelkedik, mikor is 44 nap volt küszöbérték alatt és a 

leghosszabb nyári egybefüggő kisvizes időszak is ebben az évben volt (15 nap). A nyári 

küszöbérték alatti napok számából és a leghosszabb egybefüggő küszöbérték alatti 

időszakokból összeállított idősor kismértékű csökkenő trendet mutat. A 2003-as nyár a 

víztömeghiány szempontjából is kimagasló volt. A vizsgált 38 nyár összes vízhiányának 

negyede (~250 millió m
3
) ezen az egy nyáron jelentkezett. 
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161. ábra A Dráva június-augusztus közötti időszakban előforduló kisvizes napjainak száma és számított 

víztömeghiánya a drávaszabolcsi szelvényben 

 

A küszöbérték alatti kisvizes időszakok éven belüli számát is vizsgálhatjuk. Idősoruk a 

Dunával ellentétben itt csökkenő tendenciát mutat, amely az intenzív tározó üzemeltetéssel 

van összefüggésben. 

 
162. ábra A Dráva kisvizes időszakainak száma és trendje 
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6.2.3 Tisza idősorainak elemzése 

 

23. táblázat Jellemző vízállás és vízhozam értékek a Tisza szelvényeiben 

 NV KV KÖV KNV KKV ÁTV 

Tiszabecs 736 cm 

(2001.03.06.) 

-262 cm 

(1992.09.02.) 
-121 cm 345 cm -223 cm -141 cm 

Szeged 1009 cm 

(2006.04.21.) 

24 cm 

(1983.12.23.) 
228 cm 617 cm 71 cm 166 cm 

  NQ KQ KÖQ KNQ KKQ ÁTQ 

Tiszabecs 3700 m
3
/s 

(2001.03.05.) 

10 m
3
/s 

(1994.08.14.) 
194 m

3
/s 1539 m

3
/s 41 m

3
/s 131 m

3
/s 

Szeged 3790 m
3
/s 

(2006.04.20.) 

82 m
3
/s 

(1993.07.22.) 
804 m

3
/s 2262 m

3
/s 205 m

3
/s 613 m

3
/s 

 

Vízállások és vízhozamok trendvizsgálata 

 

 
163. ábra Vízállás jellemzők a Tisza tiszabecsi szelvényében 
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164. ábra Vízállás jellemzők a Tisza szegedi szelvényében 

 

 
165. ábra Vízhozam jellemzők a Tisza tiszabecsi szelvényében 
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166. ábra Vízhozam jellemzők a Tisza szegedi szelvényében 

 

Az évi legnagyobb vízállások a tiszabecsi és a szegedi szelvényben is csökkenő trendet 

mutatnak az elmúlt 38 évben, annak ellenére is, hogy a Tiszán a 1999 – 2006 között sorra 

dőltek meg a valaha mért legnagyobb vízszintek. A közép- és kisvizek Tiszabecsnél csökkenő 

trendűek, míg szegeden a középvizek nem változnak, az évi legkisebb vizek pedig kismértékű 

emelkedő tendenciát követnek. Az évi maximum vízhozamok a vízállásokhoz hasonlóan 

mindkét szelvényben csökkenő tendenciájúak. A közép- és kisvízhozamok pedig szintén 

mindkét helyen stagnálóak. A csökkenő közép- és kisvízszintek a változatlan hozamok mellett 

Tiszabecsnél a meder süllyedésére utalnak, míg a növekvő kisvízszintek Szegednél a 

törökbecsi duzzasztómű hatására alakulnak így. 

 

A Tisza lefolyás viszonyai az aszályosság tükrében 

 

Az éves lefolyás mennyiségét vizsgálva látszik, hogy jelentős eltérések lehetnek a különböző 

években. A Tisza sokéves átlagos lefolyása az 1981-2018 közötti időszakra számolva 

Tiszabecsnél 6115 millió m
3
/s, Szegednél 25395 millió m

3
/s. A lefolyás évenkénti 

mennyisége kismértékű csökkenő trendet mutat. A legkisebb lefolyású éveket összehasonlítva 

az aszályos évekkel csak részleges átfedést kapunk. A tíz legkisebb átlagos lefolyású évből a 

tiszabecsi szelvényben öt (2003, 2012, 1990, 2011, 2015), a szegedi szelvényben hat (2012, 

1990, 2015, 2003, 1993, 2017) év volt aszályos évben. 
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167. ábra Az éves lefolyás alakulása 1981-2018 között a Tisza tiszabecsi szelvényében 

 

 
168. ábra Az éves lefolyás alakulása 1981-2018 között a Tisza szegedi szelvényében 

 

Az éves átlagos lefolyás mellett az évi minimum és havi minimum lefolyás évi átlagát is 

vizsgáljuk. Az évi minimum vízhozamokat sorrendbe rakva a tíz legkisebb évi vízhozamból 
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Tiszabecsnél hat, Szegednél nyolc volt aszályos évben, de Szegednél a sorban következő 11. 

is aszályos évnek minősül. Ha a havi vízhozam minimumok évi átlagát vizsgáljuk így akkor 

mind a kettő szelvényben hat ilyen évet találunk. Érdekesség hogy a Tiszán az évi legkisebb 

vízhozamok jobban követik az aszályos éveket, mint a havi minimumok évi átlaga, pedig az 

évi minimumok előfordulása nem kifejezetten a nyári (potenciálisan aszályos) időszakra esik. 

Az időszak legkisebb lefolyású évei a Tiszán: 2012, 2014, 1990, 2003, amik közül csak a 

2014-es év nem volt aszályos. Az előzőekhez képest a Tiszán, éves léptékben többször 

figyelhető meg együttállás a kis lefolyású és az aszályos évek között. Ez valószínű az aszályos 

évek meghatározása miatt is alakul így mivel az aszályt nagy általánosságban az Alföldre 

vonatkoztatjuk, melynek időjárása szorosan összefügg a Tisza vízgyűjtőjével. Különösen igaz 

ez a szegedi szelvényre ahol már a Tisza összes hazai, java részt alföldi mellékfolyójának 

hatása is egyesül – melyek domináns szerepet játszanak a folyó vízjárási jellegzetességeinek 

alakításában – így az Alföld aszályossági viszonya nagyobb mértékben befolyásolja lefolyást. 

 

 
169. ábra Az éves lefolyás jellemzői 1981-2018 között a Tisza tiszabecsi és szegedi szelvényeiben 

 

A korrelációs vizsgálatokban az éves középvízhozamokat és kisvízhozamokat valamint a 

közepes havi kisvízhozamokat vizsgáltuk az éves hazai csapadékösszegek függvényében. 
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170. ábra Csapadék és lefolyás kapcsolata a Tisza tiszabecsi szelvényében 

 

 
171. ábra Csapadék és lefolyás kapcsolata a Tisza szegedi szelvényében 

 

A vizsgált két tiszai szelvény lefolyás viszonyai az eddig vizsgált szelvényeknél erősebb 

függőséget mutatnak az országban hulló csapadékösszegektől. Különbségek a két szelvény 

között és a vizsgált jellemző vízhozam értékeknél is vannak. Érdekes módon, a Tiszán az éves 

minimum vízhozamok kapcsolata a legerősebb, ami egyezik az aszályos évekkel történő 

összehasonlításban tapasztalttal. Az alsó, szegedi szelvényben pedig mindhárom vízhozam 

érték jelentősen jobban korrelál a csapadékkal, mint a felső, tiszabecsi szelvényben. Ez 

minden bizonnyal a szelvényhez tartozó nagyobb hazai vízgyűjtőterület következménye. 

A legkisebb nyári havi vízhozamok és a nyári hónapok havi csapadékmennyiségei közötti 

korreláció csak a tiszabecsi szelvényben mutat erősebb kapcsolatot, mint az előző vizsgálatok. 

Szegednél a vizsgált időszakban négy évben is volt olyan nyári áradás (1985, 1998, 2006, 

2010) mikor a havi minimum vízhozamok jelentősen nagyobbak voltak, mint a várható, ami 

rontja a korreláció erősségét. 
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172. ábra Nyári hónapok csapadéka és a mért vízhozamértékek kapcsolata  

 a Tisza tiszabecsi és szegedi szelvényeiben 

 

Még erősebb a korreláció, ha csapadék helyet az aszályindex és a kisvízhozamok kapcsolatát 

vizsgáljuk. A következő ábra a HDIs, a vizsgált szelvények körüli havi maximum értékeit és a 

nyári legkisebb havi vízhozamok korrelációját mutatja. A nyári kisvízhozamok és az 

aszályindex a felsőbb, tiszabecsi szelvényben mutatnak egészen szoros kapcsolatot, ami az 

előző tanulmányokban (Pálfai 1992) már leírtakat erősíti miszerint a Tisza vízgyűjtő és az 

Alföld éghajlatában felfedezhető egyfajta együttállás. A szegedi szelvényben a kapcsolat 

szorosságát a már említett nyári áradások jelentősen rontják. 

 

 
173. ábra Nyári hónapok LKQ érékei és a HDIs kapcsolata a Tisza tiszabecsi és szegedi szelvényeiben 
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Kisvizes időszakok vizsgálata 

 

A kisvizes időszakok vizsgálatát a Tiszán is az úgynevezett metszék módszerrel végezzük, 

mely szerint egy meghatározott küszöbérték alatti vízhozamot tekintünk kisvízhozamnak. A 

táblázatban a bevezetésben felsorolt módszerekkel számolt kisvízi küszöbértéknek tekinthető 

vízhozamok vannak feltűntetve. Meg kell jegyezzük, hogy az elemzéshez felhasznált, 100 

m
3
/s alatti vízhozamokat Szegednél a kisvizek idején tapasztalt extrém alacsony esés, és az 

emiatt bizonytalan többváltozós vízhozamgörbe miatt némi bizonytalanság terheli. 

 

24. táblázat A Tisza tiszabecsi és szegedi szelvényére jellemző minimum vízhozamok értékei 

[m
3
/s] szelvény 50% 70% 80% 90% 

mértékadó kisvízhozam 

(aug. KÖQ 80%) 

mederben hagyandó 

vízhozam  

(aug. KÖQ 80% 2/3-a) 

évi 

min Q  
Tiszabecs 

41 31 28 24 

50 33 
havi 

min Q 
75 54 46 37 

évi 

min Q 
Szeged 

177 143 130 112 

225 150 
havi 

min Q 
378 291 224 176 

 

A továbbiakban Kille (1970) módszerével meghatározott kisvízhozam értékkel számolunk, 

ami a havi minimum vízhozamok 50%-os valószínűségi értékének felel meg. A kisvízhozam 

vizsgálatokat ez esetben az alsó, szegedi szelvényre végezzük. 

Először a küszöbérték alatti napok számát évente valamint a leghosszabb küszöbérték alatti 

időszak hosszát vizsgáljuk. A Tisza szegedi szelvényében a vizsgált 38 évben az összes 13879 

napból 3502 nap, kerekítve 25 % volt vízhozam küszöbérték alatti, tehát évente átlagosan 92 

nap. A vizsgált időszakban kettő olyan évet találunk (1998, 2010) mikor nincs küszöbérték 

alatti napi vízhozam, de van még egy év (1997), mikor mindössze egy napon volt referencia 

érték alatti vízhozam. Évente legfeljebb 221 nap volt küszöbérték alatt (2012), a leghosszabb 

egybefüggő ilyen időszak pedig 140 nap volt (2018). Az időszak évenkénti küszöbérték alatti 

napok számából és a leghosszabb egybefüggő küszöbérték alatti időszakokból összeállított 

idősor is növekvő trendet mutat. 
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174. ábra A Tisza évenként előforduló kisvizes napjainak száma és számított víztömeghiánya a szegedi 

szelvényben 

 

A referencia vízhozam alatti napok mellet a víztömeghiány szerepel még a grafikonon. Az 

oszlopdiagramok az évenkénti összes víztömeghiányt és a legnagyobb összefüggő kisvizes 

időszakok víztömeghiányait is mutatják. Víztömeghiány szempontjából kiemelkedik az 

idősorból az 1983-as, 1986-os, 1992-es, 2003-as, 2015-ös év, valamint erősen kimagaslik a 

2012-es év, amikor az átlagos víztömeghiány háromszorosa (~2700 millió m
3
) hiányzott a 

mederből. A küszöbérték alatti napok szempontjából is a 2012-es év volt a legkiugróbb, de a 

1983, 1986, 1993, 2000, 2003-as évek is kimagaslanak az idősorból. 

 

Külön vizsgáljuk a három nyári hónap ugyanezen paramétereit. Az így vizsgált összesen 3496 

napból 1257 nap, kerekítve 36 % volt vízhozam küszöbérték alatti, tehát nyaranta átlagosan 

33 nap. Az időszakban összesen 9 nyár telt el küszöbérték alatti napi vízhozam nélkül. A 

2003-as nyáron volt a legtöbb ilyen nap – 92 -, mely egyben a leghosszabb nyári egybefüggő 

küszöbérték alatti időszak is. A nyári küszöbérték alatti napok számából és a leghosszabb 

egybefüggő küszöbérték alatti időszakokból összeállított idősor is növekvő trendet mutat. A 

vizsgált időszakban nőtt tehát a nyári kisvizes napok előfordulása. A Tiszán a nyári 

víztömeghiányokra jellemző hogy egy nagy összefüggő időszakban alakulnak ki, valamint 

hogy a legnagyobb értékeinek előfordulása egybevág a klasszikusan aszályosnak mondott 

évekkel. 
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175. ábra A Tisza június-augusztus közötti időszakban előforduló kisvizes napjainak száma és számított 

víztömeghiánya a szegedi szelvényben 

 

A küszöbérték alatti kisvizes időszakok éven belüli számát is vizsgálhatjuk. Idősoruk 

csökkenő tendenciát mutat. 

 

 
176. ábra A Tisza kisvizes időszakainak száma és trendje 
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6.2.4 Balaton idősorainak elemzése 

 

25. táblázat Jellemző vízállás értékek a Balaton teljes területére vonatkoztatva 

 KV NV KÖV ÁTV 

Balaton átlag 

(havi adatok) 
24 cm (2003.10.) 134 cm (2014.10.) 93 cm 95 cm 

 

Trendvizsgálat 

 

A Balaton vizsgálatához a Balaton átlag idősorát használjuk, amit a balatonakali és a tihanyi 

vízállásból számolnak. A vízállások az adott hónap első napjára vonatkoznak. A havi 

vízállásokból és az éves maximális, közép és minimális vízállásokból készül idősor is 

növekvő trendet mutat. 

 

 
177. ábra Napi vízállás jellemzők a Balaton teljes területére vonatkoztatva 
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178. ábra A Balaton teljes területére vonatkoztatott éves vízállásjellemzők 

 

A Balaton vízszintje mesterségesen szabályozott, alsó és felső szabályozási szintekhez kötött. 

A szabályozási szinteknek változó társadalmi, gazdasági és természetvédelmi igényt kell 

kielégítenie ezért azokat az időszak során többször is növelték. Minden bizonnyal ez a 

vízállások emelkedő tendenciájának oka. 

 

A Balaton vízkészlet-változása az aszályosság tükrében 

 

A Balaton vízkészletének vizsgálatához a tó vízmérlegét kell ismernünk. A vízmérleg bevételi 

oldalát a tó felületére hulló csapadék és a hozzáfolyás adja, a kiadási oldalát a párolgás, a 

leeresztés és a tóból közvetlen történő vízkivételek teszik ki. Ezek a tényezők együttesen 

határozzák meg a tó vízkészlet-változását, melyről éves és havi adatsor is rendelkezésre áll, 

tó/mm dimenzióban. A Balaton átlagos meteorológiai és hidrológiai viszonyok mellett 

lefolyásos tó, tehát a vízkészlet-változása pozitív előjelű. A tóból lefolyt víz mennyisége 

megközelítőleg a tó felületére hulló csapadék mennyiségével egyenlő. A tó természetes 

vízkészlet-változása mégis negatív előjelű volt 2000-től 2003-ig, 2008-ban, 2011-2012-ben is 

ami – lefolyástalan állapot mellett azt jelenti, hogy a vízháztartási mérleg kiadási oldala 

(párolgás), meghaladja a bevételi oldal (csapadék és hozzáfolyás) értékét. Ilyen vízháztartási 

szélsőség a 21. század előtt, a megbízható idősorok megléte óta (1921) nem fordult elő. A tó 

évi természetes vízkészlet-változásából összeállított idősor csökkenő tendenciát mutat. 
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179. ábra A Balaton évi vízkészletváltozásának értékei 

 

 

A vízkészlet-változás átlagtól való eltéréséből következtethetünk a Balaton és vízgyűjtőjének 

vízháztartási viszonyaira. A negatív eltérések a tó esetébe nem feltétlen jelentenek negatív 

vízmérleget, csak arra utalnak, hogy az adott évben szárazabb volt a vízháztartási helyzet, 

mint a megszokott. A tíz legnagyobb negatív eltérésű évből hét volt aszályos évnek 

minősíthető (1990-1993, 2000, 2003, 2011-2012). Az előzőekhez képest jobb az átfedés a 

kisvizes és aszályos évek között, ami minden bizonnyal a Balaton vízgyűjtő 

elhelyezkedésével magyarázható, hiszen az teljes egészében hazánk területre esik, így az 

itthoni aszályossági viszonyok közvetlen alakítják a tó vízháztartását. 
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180. ábra A Balaton évi vízkészletváltozásának átlagtól való eltérése 

 

 

Az előzőek alapján a korrelációs vizsgálatok jó eredményei sem meglepőek. A Balaton évi 

összes, évi minimum (havi adatokból) valamint évi közepes (havi adatokból) vízkészlet-

változása szorosabb kapcsolatot mutat az országban hulló csapadékkal, mint az eddigi 

korrelációs vizsgálatok. 

 

 
181. ábra A csapadék és a Balaton vízkészlet-változásának kapcsolata 
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A nyári időszakot külön vizsgálva is hasonló eredményt kapunk. A júniustól augusztusig 

terjedő időszak természetes vízkészlet-változásai és a nyári hónapok csapadékösszegei között 

is szorosabb összefüggés van. 

 

 
182. ábra A nyári hónapok csapadékának és a Balaton vízkészlet-változásának kapcsolata 

 

A nyári hónapok vízkészlet-változása és a HDIs aszáyindex Balatonra számolt nyári havi 

maximum értékeinek kapcsolat viszont gyengébb, mint az előzetes várható volt, de a folyami 

szelvények nagy részében tapasztaltnál továbbra is erősebb. 

 

 
183. ábra A nyári hónapok Balaton vízkészlet-változásának és a HDIs kapcsolata 
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Kisvizes időszakok vizsgálata 

 

A kisvizes időszakok vizsgálatát a Balaton esetében is az úgynevezett metszék módszerrel 

végezzük, vízhozamok helyett azonban a tó havi vízkészlet-változását vesszük alapul. 

 

26. táblázat A Balaton teljes területére vonatkoztatott minimum vízállások értékei 

[tó/mm] 50% 70% 80% 90% 

havi vízkészlet-

változás 
32 -9 -39 -78 

 

Kille (1970) módszerével a küszöbérték a havi adatok 50%-os valószínűségi értékének felel 

meg. A Balaton esetében ez a vizsgált időszakra 32 tó/mm-nek alakul. 

A vizsgált 456 hónapból 229 hónapban volt küszübérték alatti a tó vízkészlet-változása. 

Évente maximum 9 ilyen hónap volt (2008, 2012) és legalább egy ilyen hónap (2010) minden 

évben előfordult. A nyári időszakot külön vizsgálva nem találunk különösen érdekes 

eredményeket. Általában mindhárom nyári hónapban küszöbérték alatti a vízkészlet-változás, 

csak a nedvesebb években fordul elő hogy csak kettő vagy akár csak egy hónap alakul így. A 

küszöbérték alatti hónapok évenkénti számának idősora kismértékű növekvő tendenciát 

mutat. 

 

 
184. ábra A küszöbérték alatti Balaton vízállások és trendek 1981-2018 között 
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6.2.5 Összegzés 

 

A vízállás és vízhozam trendvizsgálatok a Dunán és a Dráván is a nagyvízhozamok 

növekedését mutatják egyértelműen, valamint a medersüllyedésére és jelentős antropogén 

behatásra engednek következtetni. A Tiszán ezzel szemben csökkenő trendekkel 

találkozhatunk, ahol szintén a medersüllyedése és az emberi beavatkozások hatása látszik az 

idősorokon. A tanulmányban különös figyelemmel kísért kisvízhozamok trendmentesek az 

időszakban.  

A Balaton jellemző vízszintjei szignifikáns növekvő trendűek, ami világos antropogén 

következmény.  

A vizsgált 38 év elemzésének eredményeit az alábbi táblázatok foglalják össze: 

 

27. táblázat Jellemző lefolyási értékek és az aszályos évekkel való kapcsolat a fő víztestjeinken 

A lefolyás értékei az aszályosság tükrében 

víztest 

neve 
szelvény 

évi átlagos 

lefolyás 

[millió m
3
/s] 

A tíz legkisebb vízhozam értékből ennyi 

volt aszályos évben [db] 
a legkisebb 

lefolyású 

évek évi közepes Q évi min. Q 
havi min. Q 

évi átlaga 

Duna 
Komárom 64236 4 2 6 1984, 2003, 

2011, 2018 Mohács 72893 6 4 4 

Dráva 
Barcs 15999 6 4 6 1990, 2003, 

2007, 2011 Drávaszabolcs 16107 5 2 7 

Tisza 
Tiszabecs 6115 5 6 6 1990, 2003, 

2012, 2014 Szeged 25395 6 8 6 

Balaton átlag 412 [tó/mm] 
7 

(a tíz legkisebb évi vízkészlet-változásból) 

2000 - 2003, 

2008, 2011, 

2012 

 

A Duna évi lefolyásának idősora trendmentes, a Dráváé azonban kismértékű emelkedő 

tendenciát a Tiszáé pedig kismértékű csökkenő tendenciát mutat. A Balaton hasonló 

mutatószámának - az évi természetes vízkészlet-változás összegének – idősora is csökkenő 

trendű. Az évi közepes, évi minimum és a közepes havi minimum vízhozamok 10-10 

legkisebb értéke, tehát a 10 legkisebb lefolyású év a különböző szelvényekben eltérő számban 

fordult elő aszályos évben. A legtöbbször a Tiszán és a Balatonon, majd a Dráván, 

legkevesebbszer pedig a Dunán fordult elő ilyen egybeesés. Kitűnik, hogy az évi minimum 

vízhozamok legkisebb értékei a Tiszán többször esnek egybe aszályosnak minősített évvel, 

mint a többi vízfolyáson. A legeslegkisebb lefolyású évek jellemzően aszályos évnek is 

minősülnek minden vizsgált szelvényben. Az aszályos évek és a legkisebb lefolyású évek 

közös halmazából kitűnik a 2003-as év, ami minden vizsgált szelvénynél szerepel, valamint 

az 1990, 2011, 2012- es évek is több vizsgálati helyen előfordulnak. 
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28. táblázat Korrelációs értékek a csapadék és lefolyás értékek között a főbb víztesteken 

Korrelációs vizsgálatok erősségei az R
2
 érték alapján 

víztest szelvény 

Csapadék-lefolyás korreláció Nyári havi 

min. Q és 

HDIs havi 

max. 

évi közepes Q évi min Q 

havi min. 

Q évi 

átlaga 

nyári havi 

min. Q 

Duna 
Komárom 0,0422 0,0378 0,046 0,1755 0,3375 

Mohács 0,1254 0,0812 0,1243 0,1568 0,2708 

Dráva 
Barcs 0,0265 0,0359 0,0419 0,1403 0,249 

Drávaszabolcs 0,0225 0,0302 0,035 0,1536 0,2622 

Tisza 
Tiszabecs 0,1542 0,338 0,199 0,1915 0,2498 

Szeged 0,2954 0,4444 0,3003 0,2442 0,6155 

Balaton átlag 0,5504 0,2219 

0,5504 

(évi 

összes) 

0,513 

(havi vízk.-

vált.) 

0,3604 

(havi vízk.-

vált.) 

 

A korrelációs vizsgálatokból kiderül, hogy az alsóbb folyószelvények lefolyás viszonyai 

jobban korrelálnak az országban hullott csapadék mennyiségével, ami nyilvánvalóan a 

nagyobb hazai részvízgyűjtő eredménye. A korreláció a Balaton esetében a legszorosabb majd 

sorrendben a Tisza, a Duna és a Dráva következeik Ez a sorrend megegyezik a folyók hazai 

részvízgyűjtőjének arányával. Minél nagyobb a hazai részvízgyűjtő, annál szorosabb a 

korreláció. Amíg a Dunán és a Dráván a havi minimum vízhozamok átlaga és a csapadék 

kapcsolata a legerősebb, addig a Tiszán az éves minimum vízhozamok függnek jobban a 

csapadéktól. A Tisza kivételével a nyári havi legkisebb vízhozamok és a nyári havi 

csapadékösszegek korrelációja erősebb, mint az éves adatoké. Valamint azt is 

megállapíthatjuk, hogy a HDIs aszályindex nyári havi maximum értékei - a Balaton 

kivételével - minden szelvényben szorosabb kapcsolatot mutatnak a nyári minimum 

vízhozamokkal, mint a csapadék. A nyári kis lefolyású időszakok tehát érzékenyebbek az 

aszályosságra. 
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29. táblázat Kisvizes időszakok előfordulásának jellemző adatai a főbb víztesteken 

Kisvizes időszakok vizsgálata 

szelvény időszak 

kisvizes napok száma 1981-2018 
évi 

maximum 

[nap] 

leghosszabb 

egybefüggő 

időszak 

[nap] 

Vízhiány 

szempontjából 

kiemelkedő év 
db százalék nap/időszak 

Duna – 

Mohács 

jan. – 

dec. 
3562 26 94 174 (1991) 129 (1983) 

1991, 2003, 

2018 

nyár 496 14 13 63 (2003) 48 (2015) 2003,2015 

Dráva – 

Drávaszabolcs 

jan. – 

dec. 
2613 19 69 135 (2003) 63 (2012) 

1986,1990, 

1993, 2001-

2003, 2012 

nyár 173 5 4,5 44 (2003) 15 (2003) 2003 

Tisza – 

Szeged 

jan. – 

dec. 
3502 25 92 221 (2012) 140 (2018) 

1983, 1986, 

1992, 1993, 

2003, 2012, 

2015 

nyár 1257 36 33 92 (2003) 92 (2003) 

1990, 1992, 

1993, 2003, 

2012, 2015 

Balaton 
jan. – 

dec. 

229 

[hónap] 
50 6 hó/év 

9 [hó] 

(2008, 

2012) 

 

1990, 1993, 

2000-2003, 

2008, 2011, 

2012 

 

A kisvizes időszakok vizsgálata alapján kijelenthető, hogy a Dunán csökkent a leghosszabb 

egybefüggő kisvizes időszakok hossza, ami egybevág azzal, hogy emelkedett a kisvizes 

időszakok száma. A kisvizes időszakok többször megszakadnak, ami minden bizonnyal a 

külföldi tározók hatása. A nyári időszakban továbbá a kisvizes napok száma is nőtt, ami a 

kisvizek nyárra tolódásának bizonyítéka.  

A Dráván a kisvizes napok évenkénti száma csökkenő trendet mutat, ami a vízgyűjtőn 

megépült tározók vízjárást kiegyenlítő hatása lehet. A Dráván szembetűnő hogy a nyári 

időszakban kevesebbszer fordult elő kisvizes időszak, valamint kevésbé tartósak és súlyosak, 

mint a többi vizsgált szelvényben.  

A Tiszán a leghosszabb egybefüggő kisvizes időszakok trendje egész évben valamint külön a 

nyári időszakban is növekvő, tehát idővel nőtt a kisvizes időszakok tartóssága. Szembetűnő 

még hogy a Tiszán a nyári időszakban gyakrabban fordulnak elő kisvizes időszakok, mint a 

többi szelvényben, emellett többször alakul ki - a lefolyáshoz viszonyítva – nagyobb 

víztömeghiány is.  

A Balaton hasonló elemzésében, a havi vízkészlet-változásokat összevetve is mérsékelt 

növekvő trend figyelhető meg, tehát idővel nőtt a kevésvizes hónapok száma. Az itt jellemző 

nyári vízhiányos hónapok mellett több alkalommal is további öt-hat hónapon keresztül volt a 

vízkészlet-változás küszöbérték alatti. 
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A fentiek alapján következtetni tudunk jelentősebb vízfolyásaink aszály iránti érzékenységére, 

máshogyan fogalmazva a lefolyás és a hazai aszályviszonyok közötti kapcsolat milyenségére. 

Ami egyértelműen látszik, hogy a nagyobb hazai részvízgyűjtővel rendelkező víztestek nem 

meglepő módon szorosabb kapcsolatban állnak az ország éppen aktuális aszályhelyzetével. 

Valamint azt is kijelenthetjük, hogy a nyári kisvizes időszakok érzékenyebbek az aszályra és 

trendjeikben is inkább a vízkészletek csökkenése látszik körvonalazódni. Különösen igaz ez a 

Tiszára, ahol a nyári kisvizes időszakok minden vizsgált szempontból súlyosabbak, mint 

máshol az országban. 

Ökölszabályként mondhatjuk, hogy hazánkban a klasszikus értelemben vett meteorológiai 

aszály az esetek 50%-ában jár együtt, kisvízi vízhozamokkal jellemezhető hidrológiai 

aszállyal. Különbségek természetesen vannak az egyes víztestek és vizsgált szelvények között 

is. A Duna és a Dráva lefolyása kevésbé, a Tisza lefolyása és a Balaton vízkészlete 

egyértelműen érzékenyebb az aszályosságra. 

A meteorológiai aszályoktól eltérően a tetemes vízhiányt eredményező hidrológiai aszályok 

gyakoriságának növekedése a hazai vízfolyások jelentős részén ma még nem igazolható. 

Ennek oka egyrészt a felszín alatti vizek befolyásoló hatása, és nagyobb részt az a tény, hogy 

a hazai vízfolyások kisvizei közel sem természetes állapotúak. A vízkészletgazdálkodási 

beavatkozások, mint tározás, átvezetés, felszín alatti vizek bevezetése éppen a kisvizek 

vízhozamait növeli meg számottevően (Konecsny 2010). A nagyobb folyók tehát a 

megvalósult műszaki beavatkozások miatt egyre kevésbé érzékenyek a kisvízi készleteik 

csökkenésére (Nováky 2010). Ennek köszönhetően nagy vizeink viszonylatában, nem 

mutatható ki egyértelműen az éghajlatváltozás hatására már észlelhető csapadék 

csökkenésének, illetve a hőmérséklet és párolgás növekedésének kisvízi lefolyásra, 

hasznosítható vízkészletekre gyakorolt csökkenő hatása (Nováky 2010), habár némely trend 

ezt vetíti elő. A jövőben biztosan számolni kell majd a kisvízhozamok és a vízkészletek 

csökkenésére, ami jelenleg még csak a nyári időszakban látszik realizálódni és ez új feladatok 

elé állíthatja a hazai vízgazdálkodást. A mennyiségi gondok mellé minőségi problémák is 

társulhatnak. A külföldi eredetű vizek minőségét nehéz befolyásolni, bár az lassan javul, a 

nyári kisvizek idején kritikussá válhat. 

A természeti körülmények még elég vizet nyújtanak Magyarország számára az évek nagyobb 

számában. A rendelkezésre álló vízkészletek azonban térben és időben eltérnek a társadalmi 

igényektől. Az eltérések kiegyenlítésére szakszerű és sokszor költséges védelmi és 

szolgáltatási feladatok szükségesek 
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7 A vízhiány (aszály) okozta károk megelőzésének, mérséklésének 

lehetséges módszerei, intézkedési tervek kidolgozása  

 

7.1 Bevezetés 

 

A globális klímaváltozás és annak következményei a hazai vízgazdálkodást a legnagyobb 

kihívás elé állítja a XXI században. Magyarország az éghajlatváltozás szempontjából 

jelentősen kitett térségében helyezkedik el, az utóbbi évtizedekben tapasztalt folyamatok a 

vízgazdálkodás számára már olyan feltételeket teremtettek, amelyben az aszály és vízhiány 

kiemelt kockázati tényezővé váltak. A víz természetes körforgásával kapcsolatos jelenségek 

folyamatosan változnak, az ezzel összefüggő konfliktusok erőssége, előfordulási gyakorisága 

nőtt. A hidrológiai körfolyamat felgyorsulása maga után vonja a kapcsolódó természeti és 

ember által üzemeltett rendszerek válaszreakcióit, amelynek hatásai egyelőre nehezen 

modellezhetők. A vízzel kapcsolatos jövőnk bizonytalanná vált. Az már bizonyos, hogy az 

előrejelzési modellek és a megfigyelések adatai alapján, várhatóan hazánk érintettsége 

fokozódni fog, a vízkészletek mennyiségi és minőségi változásai az alkalmazkodáson túl, a 

megelőzést, a tervszerű használatot követelik meg. Egyértelmű tény, hogy az elmúlt két 

évtizedben már minden második évében közepes, minden harmadik esztendőben súlyos 

aszály okozott számottevő, akár több százmilliárdos kárt. 

 

A vízért, mint interdiszciplináris elemért, annak megőrzéséért, fenntartható használatért, 

felelős vízgazdálkodás feladata, hogy felkészüljön és megfelelő válaszokat (intézkedéseket, 

beavatkozásokat) dolgozzon ki annak érdekében, hogy az érintettek egyenlő eséllyel 

használhassák a vízkészleteink a vízhiányos időszakok kártételei elleni védekezésben. Már a 

felkészülés és a majdani tevékenység során törekedni kell arra, hogy a vízkészleteink 

mennyiségi és minőségi állapota se romoljon (esetleg kizárólag időszakosan), azok jó állapota 

biztosított maradjon.  

Az időszakos, vagy tartósan vízhiányos időszakok megelőzése, illetve hatásának mérséklése 

érdekében, megvizsgáljuk egyrészt azokat a lehetőségeket, amelyek támaszkodhatnak a 

meglévő természeti sajátosságokra, illetve kiaknázzák a létező infrastrukturális elemeket 

(vízelvezető-, vízpótló rendszerek, vízkormányzási-, vízvisszatartási lehetőségek) a kitűzött 

célok elérése érdekében. 

A vizsgálat során az intézkedések több szintjét különítjük el aszerint, hogy annak környezetre 

gyakorolt hatása mekkora, így lesznek egyszerű, úgymond nem szerkezeti jellegű 

intézkedések, illetve a műszaki beavatkozások vonatkozásában kis- vagy jelentős átalakítással 

járó beavatkozások. 
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7.2 A vízhiány és aszály definíciók közötti ellentmondások összefoglalása 

 

Az intézkedések tervezését megelőzően fontosnak tartjuk, hogy a definíciók értelmezéséből 

eredő eltéréseket elemezzük, illetve rávilágítsunk arra, hogy a kifejezések közötti 

különbségek miatt adódhatnak félreértések.  

 

A vízhiány- és aszály fogalmi meghatározása a több évtizedes nemzetközi kutatások ellenére 

még a mai napig nem tisztázott teljes mértékben, el kell ismerni, hogy a jelenségek egyre 

részletesebb kutatásával mind pontosabb meghatározások születnek a hasonló – a 

köznyelvben gyakran azonosnak vélt – fogalmak tisztázása kapcsán. Egyszerűsítve a 

vízhiányt inkább az emberi tevékenységgel összefüggésben alkalmazzák, míg az aszályt 

természetes jelenségként közelítik meg a szakirodalomban, azonban ennek éles határvonalát 

szinte lehetetlen meghúzni.  

A rendelkezésre álló száznál több definíció még tovább bonyolítja a képet, mert a jelenség 

erősödésével további kategóriák kerültek lehatárolásra (meteorológiai, mezőgazdasági, 

hidrológiai, talaj, gazdasági stb. aszály). 

A kifejezések közötti különbségek megértését az is nehezíti, hogy az egyes indexek, mutatók, 

mérőszámok összehasonlítása rendkívül nehézkes, egyrészt az időléptékbeli különbségek, 

másrészt a figyelembe vett tényezők miatt.  

 

A vízhiány definiálását segíti, hogy az angol nyelvben különbséget tesznek a water scarcity 

és a water shortage között. Míg előbbi a vízkészletek és vízigények közötti mérleg 

„felborulását”, addig utóbbi a hidrológiai folyamatok bármely alrendszerében kialakuló 

vízmennyiségben észlelt elégtelenségét jelenti. A magyar nyelvben a két fogalom 

összemosódott, a különböző jelentéstartalmak gyakran nehezen különíthetők el, ezáltal sok 

esetben felcserélődnek a helyes kifejezések. 

Az Európai Aszálykutató Intézet (EDO) honlapján közzétett definíció szerint a vízhiány arra 

utal, hogy a klimatikusan rendelkezésre álló készletek nem elegendőek a hosszú távú átlagos 

vízfelhasználás kielégítésére. A Műszaki Értelmező Szótár vízgazdálkodási kötete (V. Nagy 

és Kertai 1988) szerint „a vízhiány a vízmérleg egyik mutatója, illetve a vízszolgáltató 

rendszerek működése közben bekövetkező állapot, amelyben a megkívánt helyen és időben a 

vízigény-kielégítéshez szükséges vízkészlet hidrológiai vagy műszaki okokból részben vagy 

egészben nem áll rendelkezésre”. Ezek a meghatározások a vízmérlegben fennálló 

egyenlőtlenségekre utalnak készletgazdálkodási fogalmat tulajdonítva a kifejezésnek, ami 

nagyban hasonlít a hidrológiai aszály definícióihoz. A Global Water Partnership (GWP, 2015) 

kiadványában a vízhiány emberi tevékenység eredményeként előálló jelenség, a vízkészletek 

túlzott mennyiségben történő használatából fakadó, visszatérő egyensúlyhiány, amelynek oka, 

hogy a felhasználás jelentős mértékben meghaladja a rendelkezésre álló természetesen 

pótlódó vízkészletet. A vízhiányt tovább súlyosbíthatja a vízszennyezés (amelynek 

eredményeként csökken a víz felhasználhatóság különböző célokra), valamint az aszályos 

időszakok. 
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Az aszály kifejezést a különböző tudományágak eltérően értelmezik, a folyamat 

összetettségéből (kiterjedéséből, kialakulásának sebességéből, hosszúságából, érintettek 

számától etb.), illetve a komoly szakmai érdeklődésnek köszönhetően (1985-ig bezárólag) 

már több mint 150 féle aszály definíció született, melyek száma azóta tovább emelkedett. A 

Meteorológiai Világszervezet (WMO 1986) által közzétett definíció szerint az aszály tartós és 

regionális léptékben megjelenő csapadékhiány. Az aszály definiálásánál ki kell emelni, hogy 

az egy relatív állapot! Az aszály a legtöbb a hazai és nemzetközi forrás szerint elsődlegesen 

meteorológiai okokra visszavezethető jelenség, azonban ezek a munkák szinte kivétel nélkül 

utalnak a folyamat összetettségére és az egyéb környezeti (hidrológiai, talajtani, 

mezőgazdasági, társadalmi stb.) aspektusokra is. Az aszály szerteágazó és sok (társadalmi 

vagy gazdasági) szereplőt érintő következményei miatt vizsgálata és kezelése több ágazat 

közreműködését igényli.  

Pálfai (2002) átfogó szakirodalmi áttekintő munkájában azt a következtetést vonta le, hogy 

„lényegében minden aszálydefiníció az átlagnál kevesebb csapadéknak a mezőgazdaságra, a 

vízkészletekre és a társadalmi-gazdasági tevékenységekre gyakorolt hatásával kapcsolatos”. 

A Global Water Partnership (GWP) 2015-ben kiadott aszálykezelési útmutatója is tartalmaz a 

szakirodalmi definíciókat egységesítő, tömör és lényegre törő megfogalmazásokat, amely 

alapján az aszály természetes jelenség. Olyan átmeneti, kedvezőtlen, súlyos, jelentős ideig 

tartó és nagy területre kiterjedő, az átlagos csapadékértékektől való eltérés (csapadékhiány), 

amely súlyosságának és időtartamának függvényében meteorológiai, mezőgazdasági és 

társadalmi-gazdasági értelemben vett aszályhoz vezethet. 

 

A definíciók alapján a vízgazdálkodás számára minkét jelenség releváns, a megelőzés és 

kárenyhítés érdekében tett intézkedések elválasztása a meglévő definíciók szerint szinte 

lehetetlen.  

Miután az aszályt természetes jelenségnek tekinthetjük a legtöbb megfogalmazás szerint, a 

vízgazdálkodás elsősorban ez ellen lép fel, azonban a vízhiány, mint következmény, szintén 

cselekvésre ösztönzi a vízügyi ágazatot. Tovább nehezíti a pontos lehatárolást az, hogy a 

számos definíció által körülhatárolt aszály csak relatív értéket hordoz, amelyhez nem lehet 

érdemben műszaki intézkedéseket rendelni.  

Jól látható tehát, hogy a vízhiány inkább műszaki, vízgazdálkodási szemléletű fogalom, ebből 

fakadóan lényegében sokkal inkább számszerűsíthető, így a megfelelő intézkedések 

kidolgozása szempontjából (talán) relevánsabb fogalom. A számszerűsíthetőség segít abban 

is, hogy megvizsgáljuk az aktuális vízhiányos állapotot, illetve a célállapot eléréséhez 

szükséges beavatkozások nagyságát (műszaki és gazdasági értelemben egyaránt).  

A preventív szemlélet egyik fontos eleme, hogy nemcsak a kiindulási és célállapot eléréshez 

szükséges tevékenység mérhető, hanem a közbenső folyamat is, így van lehetőség 

módosításra, a beavatkozásokat követően pedig a hatékonyság értékelésére, azaz kimutatható 

a befektetés és a haszon volumene, a köztes változása. 
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7.3 Prevenció a vízhiány és aszály jelenségekkel összefüggésben (mérés, elemzés, 

előrejelzés) 

 

Ahogy a bevezetésben utaltunk rá, a vízhiány elleni tevékenység több pilléren kell nyugodjon. 

Első lépésként olyan nem szerkezeti intézkedéseket, lehetőségeket elemzünk, amelyek segítik 

a pontosabb helyzetértékelést (kiindulási állapot), valamint előrejelzést biztosítanak várható, 

segítve a beavatkozások nélküli célállapot (kimenet) elemzését.  

 

7.3.1  Az Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer (mérés) 

 

Mint minden kockázati tényező esetén a vízhiány, aszály jelenségeket illetően is, a 

leghatékonyabb védekezési mód a megelőzés. A hazai gyakorlat az elméleti kutatásokat 

illetően ugyan élenjárt, azonban a napi szintű cselekvés inkább kárkövető magatartást 

folytatott, jellemzően a bekövetkezett hatásokat értékelte. Ennek egyik oka volt, hogy 

releváns adatokhoz csak későn jutottak hozzá a szakemberek. A megelőzés alapja egy olyan 

rendszer, amely a jelenség kialakulása szempontjából kulcsfontosságú paramétereket 

folyamatosan figyeli (méri) és a historikus idősorok alapján felismeri a jelenség kifejlődését 

lehetőleg már a korai fázisában. Tulajdonképpen ez az early warning system, amely nemcsak 

hazai, de nemzetközi vonatkozásban is hiányosságokat mutatott a vízhiány detektálásával 

kapcsolatban. Ennek oka egyrészt, hogy nem voltak megfelelő szenzorok integrálva egy 

monitoring rendszerbe, továbbá nem alakult ki olyan  

 

A monitoring rendszer (Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer) kiépítése 2016-

ban kezdődött meg. A létesítendő monitoring állomások helyének kiválasztását egy 

térinformatikai, optimalizációs eljárás előzte meg. Ebben a vizsgálatban több környezeti 

feltétel együttes megjelenése vagy hiánya alapján rangsoroltuk Magyarország teljes területét 

egy súlytérkép előállításával (mezőgazdasági hasznosítású terület, reprezentatív talajtípus, 

öntözhető terület, topográfiailag semleges terület, többletvízhatástól mentes térszín stb.). Az 

állomások végső helyének kiválasztásakor elsődleges szempont a mezőgazdasági 

hasznosítású területeken történő elhelyezés volt. Jelenleg országos szinten 100 db vízhiány 

monitoring állomás üzemel országszerte. Az állomásokon telepített mérőeszközök a vízhiány 

szempontjából legrelevánsabb információkat szolgáltatják, a WMO előírásainak megfelelő 

eszközök alkalmazásával, másfelől az állomásokhoz kiépített távmérő rendszer, illetve a 

napelemekkel történő áramellátás lehetővé teszi, hogy szinte gondozásmentesen és 

észlelőszemélyzet nélkül történhessen az információgyűjtés. A mért paraméterek 

feldolgozását központilag, automatizáltan végezzük majd ingyenesen közzétesszük.  

 

7.3.2 Az Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer (elemzés) 

 

Felismerve a definíciók, relatív mutatószámok közötti hiányosságot a hazai vízgazdálkodás új 

megközelítéssel kidolgozott egy napi időlépésű, a meteorológiai alapparamétereken és 

talajnedvességen nyugvó indexet (HDIs; HDI, amely hosszú távon az ellentmondásokat 
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áthidalhatja. A moduláris felépítés lehetőséget ad arra, hogy a rendelkezésre álló adatok 

alapján a legtöbb adatot felhasználó változat kerüljön kiszámításra. Így a monitoring 

állomások esetében lehetőségünk van a HDI komplex változatának meghatározására, azokon 

a területeken pedig, ahol talajadatok nem állnak rendelkezésre a HDI0 és HDIS értékeit tudjuk 

meghatározni.  

A mért paraméterek, a számított adatok idősorai és térbeli eloszlásai online elérhetőek annak 

érdekében, hogy az érintettek lehető legszélesebb köre megfelelő szintű támogatást kapjon a 

végzett tevékenységéhez. 

 

 

7.3.3 Az Operatív Vízhiány Értékelő és Előrejelző Rendszer (előrejelzés) 

 

A jelenleg fejlesztés alatt álló országos monitoring rendszer a vízgazdálkodás számra olyan új 

információkat biztosít, amelyek lehetővé teszik az aszály, vízhiány jelenségének pontosabb 

megismerését, idő- és térbeli különbségeinek meghatározását, ezzel a vízkárelhárítási 

tevékenységek az érintett területekre jobban összpontosíthatóak. Felhasználva az ECMWF 

modell futtatások eredményeit 10 napos előrejelzést adunk közre tájékoztató jelleggel, annak 

érdekében, hogy a gazdálkodók a preventív beavatkozásokat pontosabban tudják 

megszervezni. 

  

A rövidtávú tervek között szereplő talajnedvesség modellezés a vízkészlet-gazdálkodás 

számára nyújt olyan nélkülözhetetlen alapadatot, amellyel a vízkészletek aktuális, mért 

értékek alapján történő közzétételére nyílik lehetőség. Meghatározó jelentőségű, hogy a 

modell képes a talajnedvesség vízkészletének várható alakulását is előre jelezni, amely új 

távlatokat nyit a vízhiány elleni hatékony beavatkozások tervezésében  

Az vízhiány elleni védekezés mellett az állomások által mért adatok a vízkészlet-gazdálkodás, 

a belvízi védekezés számára is hasznos információkat szolgáltatnak, hiszen a talajban lévő 

készletek változását valós időben lehet követni. 

 

7.3.4  A vízhiány és aszály, mint kockázati tényezők lehetséges értelmezése 

 

A vízhiány és aszály, mint kockázati tényezők szempontjából a legjelentősebb „előrejelzett, 

jövőbeli” hatótényezők a következők: 

 tovább emelkedő hőmérséklet, amely eredményeként a téli lefolyás nő, rövidül 

a felhalmozódási időszak 

 csökkenő csapadékmennyiség, megváltozik a vízrendszerek természetes 

vízjárása, amely előidézi a vízrendszerek közötti vízkészlet megosztási 

konfliktusokat, 

 a csapadék kedvezőtlen időbeli eloszlása miatt egyes időszakokban a lefolyás 

növekszik, míg másokban számottevően csökken, így további műszaki 

beavatkozásokat generál,  
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 a felszín alatti vízkészlet csökkenése, amely az antropogén hatásra még 

intenzívebbé válhat, hiszen nem lesz felszíni elérhető készlet,  

 nem megfelelő tájgazdálkodás, amely  

 

Ezen veszélyforrások bekövetkezése, azaz a veszély realizálódása miatt hazánkban az alábbi 

következményekkel lehet számolni: 

  

Közvetlen hatás: 

 A talaj felső/alsó rétegeinek tartós kiszáradása, a vízgazdálkodási 

intézkedésekre vonatkozó felülről érkező nyomások növekedni fognak, 

 Felszíni vízkészletek további csökkenése, a kisvizes periódusok hosszának 

növekedése (hidrológiai aszály jelenségének fokozott megjelenése) 

 Az ökológiai állapot jelentős romlása, víztől függő ökoszisztémák 

degradációja,  

 A gazdaság teljesítőképességének jelentős csökkenése 

 

Közvetett hatás: 

 A vízgazdálkodás felértékelődése, ugyanakkor jelentős kitettség  

 Talajdegradációs folyamatok erősödése, porviharok 

 Az őshonos növény-, állatvilág eltűnése  

 A mezőgazdasági terméskiesés miatt az import arányának növekedése 

 A felszín alatti készletek intenzívebb használata 

 A tartósan vízhiányos aszályos területekről elvándorlás kezdődik 

 

Természetesen ezen a hatásokon túl számos egyéb következményben lehet kisebb-nagyobb 

szerepe a vízhiány, aszály jelenségének, s a jól azonosítható következmények térben/időben 

eltérő mértékben jelenhetnek meg. Azokon a helyeken, ahol nagyobb hatás mutatható ki, ott a 

jelenség miatti sérülékenység nagyobb, éppen ezért az eddigi ismereteket felhasználva meg 

kell határozni a jelenség által leginkább befolyásolt területek érzékenységét.  

Pontos adatbázist építve az aszálykockázat mértékét jól meg lehet határozni, így lehetőségünk 

nyílik a vízhiány, aszály elleni védekezés optimalizálására, ideális esetben a jelentős károk 

megelőzésére is. A kockázati térkép alapján készült akciótervek segítségével a 

vízgazdálkodási beavatkozások pontosabban tervezhetők, a gazdasági kár mérséklése 

hatékonyabban végezhető. 

 

A kockázati térkép előállításához első lépésként a kategória-térképeket kell elkészíteni, 

amelyek az aszályérzékenységi térkép alapját jelentetik. A kategória térképek elkészítése előtt 

meg kell határozni azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolják az aszály jelenségét.  

Tapasztalatok alapján az alábbi alapparaméterek vizsgálata javasolt: 

 csapadék 
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 hőmérséklet 

 párolgás 

 rendelkezésre álló aszályindex(ek) 

 talajvízszint 

 

 

7.3.5  A védekezés támogatása a preventív szemléletű stratégiai tervezés 

alkalmazásával 

 

Az egyik leghatékonyabb módja a vízhiány és aszály elleni védekezésnek egy komplex, 

preventív szemléletű (vízhiány/aszály)stratégiai terv kidolgozása. A hazai vízhiányos 

időszakok hosszú időtávra visszatekintve jól elemezhetőek, a klímaváltozási szcenáriók 

nyújtotta előrejelzések kellő részletességűek ahhoz, hogy a teljes idősíkon előforduló 

eseményeket kellő súllyal vegyük számításba. A múltbeli és a jövőbeli események 

értelmezése rávilágíthat olyan változásokra, amelyek eddig nem kerültek a figyelem 

középpontjába.  

Mielőtt azonban a hosszabb távon történő cselekvéseket vizsgálnánk, röviden összefoglaljuk az 

operatív védekezési háttér jelenlegi állapotát. 

 

Az elmúlt 5 évben a hazai vízhiány elleni védekezés új szintet ért el, az első fontos lépések 

már megtörténtek, hiszen a védekezés alapját biztosító monitoring hálózat kiépítése közel 

teljes, továbbá meghatározásra kerültek a védekezés kereteit jelentő vízhiány kezelő körzetek. 

A megfelelő jogszabályi háttér és annak műszaki, az elrendelési fokozatokat tartalmazó 

dokumentumai, elfogadás alatt vannak. A folyamat akkor válik teljessé ha valamennyi, a 

hatékony védekezés szempontjából fontos elem befejezése megtörténik. 

Az eddigi eredmények alapján a „mértékadó” kifejezés bevezetése és annak definiálása 

időszerű, ezzel is segítve az operatív tevékenységek szervezeti szinten történő kidolgozását. A 

vízbő időszakok kártételei elleni védekezési hierarchia és folyamat példáját alapul véve, ki 

kell dolgozni és meg kell határozni az eseti kárelhárításhoz szükséges feltételeket (jogi, 

szervezeti, személyzeti, infrastrukturális).  

 

Visszatérve az előző bekezdésben foglaltakra, ahhoz, hogy az operatív tevékenységeket 

műszaki és gazdasági értelemben is jól végezzük, meg kell határozni a közép- és hosszú távú 

intézkedéseket, amelyek a vízkészletek fenntartható, hatékony használatát segítik. A stratégiai 

terv készítésével kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a korábban kidolgozott Nemzeti 

Aszálystratégia nem került elfogadásra, amelynek okát célszerű megvizsgálni és úgy 

átalakítani, hogy az a döntéshozók számára támogatható legyen. A vizsgált jelenségek 

hatásából adódóan nem elkerülhető az érintett ágazatokkal történő szoros együttműködés 

(agrárium, természetvédelem stb.), még akkor sem, ha a vízgazdálkodás a felelős a vízhiány 

elleni védekezés leghatékonyabb erőforrásáért, a vízért.  
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Megfelelően előkészített és kidolgozott stratégia hiányában csekély az esély az ágazatok 

közötti tevékenységek összehangolására, ezáltal a sikeres védekezésre. Egyértelműen szükség 

van a vízgazdálkodás számára a konkrét műszaki beavatkozások összefoglalására, 

amelyeknek időtávja konkrét, hatásterülete jól definiálható, a vízhiány elleni védekezésben 

betöltött szerepe kifejezhető (pl. érintett vízgyűjtő, hatásterület, gazdasági érték). Az 

intézkedések kidolgozása során törekedni kell arra, hogy a vízgazdálkodási beavatkozások 

egymásra épülve úgy szolgálják a vízhiány elleni védekezést, hogy a vizek jó állapotának 

megőrzése, illetve elérése kiemelt figyelmet kapjon. 

 

7.4 Jelentős beavatkozás nélküli vízhiány elleni intézkedések összefoglalása 

 

A preventív és adaptív szemlélet a jövő vízgazdálkodói számára már evidensnek fognak hatni, 

mert a klímaváltozás okozta változások kikényszerítik a szemléletváltást. A nemzetközi 

gyakorlatban egyre elterjedtebb a „szoft vízgazdálkodás” kifejezés, amely a természetes 

állapotokhoz való alkalmazkodásként lehetne interpretálni.  

Egyelőre még csak kis mértékben, de az agrárszektorban is megjelentek olyan nézetek, 

amelyek az intenzív gazdálkodás átalakításának fontosságára hívják fel a figyelmet, így lassan 

a „szoft mezőgazdasági termelésről” is hallani fogunk. Jobban belegondolva érhető lenne az 

új irány, hiszen a tájalakításban (területhasználatban) jóval nagyobb szerepet tölt be a 

mezőgazdaság, mint a vízgazdálkodás (ez a történelem során is végig nyomon követhető), 

egyes tevékenységek sokkal nagyobb hatást gyakorolnak a vízkészletekre, mint az közismert. 

 

A vízhiány megelőzését támogató intézkedések összefoglalását megpróbáljuk új szemlélettel 

végezni, fontos azonban azt megjegyezni, hogy bizonyos esetekben éles határ nem húzható az 

egyes szakterületek között, éppen ezért hangsúlyozzuk a minél teljesebb körű 

együttműködést. 

 

7.4.1  A lehetséges vízgazdálkodási intézkedések összefoglalása, a meglévő 

vízkészletekre alapozva  

 

A vízhiány elleni védekezés egyik leghatékonyabb prioritási tengelye a vízgazdálkodás, 

hiszen a káros vízhiány legkönnyebben megfelelő minőségű és mennyiségű vízzel kezelhető. 

Abban az esetben, ha nincs lehetőségünk vízpótlásra, a meglévő készletek hatékonyabb 

használatát, elosztását kell elvégezni, úgy, hogy az igények (természeti, gazdasági) kielégítése 

az adott helyzethez képest optimális legyen. Természetesen extrém vízhiány esetén ezek az 

intézkedések csak rövid ideig hatásosak, azonban hosszú távon egy-egy térségben számottevő 

hatást képesek elérni. 

 

A meglévő vízkészletek használatával kapcsolatos intézkedések: 

 A helyi vízkészletek megtartását szolgáló területi tározások feltételeinek 

megteremtése (lehetőleg mesterséges létesítmény nélkül). Az időszakos 
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csapadéktöbblet helyben tartási feltételeinek megteremtése, a beszivárgás 

ösztönzése, 

 A helyi vízkészletek megőrzését és a vízpótlást is szolgáló területi tározások 

feltételeinek megteremtése, javítása kisebb beavatkozással, műtárgy 

rekonstrukcióval, 

 A belvízcsatornák medrében és a medret kísérő mély fekvésű területeken a tározási 

lehetőségek biztosítása, a megfelelő vízkormányzási gyakorlat kidolgozásával, a 

korábbi üzemeltetés átalakításával. Vonalas létesítmények kapacitásának jobb 

kihasználása, a lefolyás késleltetése, a lefolyási hányad csökkentése,  

 A belvízcsatornák medrében és a medret kísérő mély fekvésű területeken a tározási 

lehetőségek fokozása mederrendezéssel (rekonstrukcióval) szükség esetén 

területrendezéssel, 

 Vízvisszatartási, vízkészlet megőrzési üzemirányítási rendszer kidolgozása és 

üzemeltetése, vízi létesítmények üzemrendjének felülvizsgálatával,  

 Belvízöntözés lehetőségeinek vizsgálata és megteremtése, figyelembe véve a 

minőségi követelményeket (rétöntözés – természetvédelem), 

 Települési tisztított használtvizek (szennyvizek) vízpótlási célú hasznosítása, 

fejlesztések további vizsgálata, 

 Települési csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése, a készletek károkozás nélküli 

hasznosítása, 

 Meglévő vízpótló rendszerek átalakítása, összekapcsolása, helyi vízgazdálkodási 

létesítmények fejlesztése, 

 Vízgazdálkodási célú kutatások ösztönzése, új módszerek, technológiák adoptálása, 

különös tekintettel a csapadékvíz-gazdálkodásra, a belvíz minőségére, a szivárogtató 

rendszerekre, a tisztított használtvizek hasznosítására, 

 Megújuló energia hasznosítása vízpótló, vízkormányzó művek esetén, 

 Új vízgazdálkodási koncepció kidolgozása. 

 

 

Az új vízkészletek bevonásával kapcsolatos intézkedések (öntözési tevékenység támogatása): 

 

 Kihasználatlan vízpótlási lehetőségek intenzifikálása, kapacitás bővítése 

(gazdaságossági vizsgálata)  

 Új vízpótló rendszerek kialakítása, 

 Komplex, regionális léptékű beavatkozások végrehajtása, vízhiánnyal sújtott 

térségek összekapcsolása, megfelelő felszíni   

 

A felsorolt intézkedések amellett hogy számos további kérdést felvetnek, a felszíni 

vízkészletre fókuszálnak, ennek oka, hogy a felszín alatti készleteink mennyiségi is minőségi 

értelemben a vízhiánnyal leginkább érintett térségekben kockázatosak, a rétegvizek pedig a 

lakossági vízellátás legfontosabb és megőrzendő bázisát képezik.  
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A felszín alatti vízkészletek használatán alapuló mezőgazdaság hatását a Duna-Tisza közi 

Hátság problémakörén keresztül már kellő mélységben megismerhettük, így kizárólag csak 

indokolt esetben, kis méretű (családi) gazdaságok esetén támogatható az időszakos intenzív 

használat. A felszín alatti készletek igénybe vétele abban az esetben képzelhető el egy 

térségbe, ha ott talajvíz dúsítás történik, erre azonban eddig hazánkban nm volt példa.  

Az összegyűjtött intézkedések, azokat a lehetőségeket tartalmazzák, amelyek gondos 

elemzésével foglalkozni kell, mert rendkívül szerteágazó  

 

7.4.2 A helyben keletkező vízkészletek megőrzésével kapcsolatos lehetőségek, 

feladatok 

 

Az első és legfontosabb feladat a helyben keletkező vízkészlet megőrzése, hiszen időszakosan 

vízbő időszakok mindenhol előfordulnak, ezek monitoringja segítheti a beavatkozások 

tervezését. A felszíni vízfolyások vízhozama, vízkészlete csak részben feltárt, pedig a lefolyás 

mennyiségét pontosan ismerni kellene. Az egyes vízgyűjtőkre jellemző lefolyási érték a 

lehullott csapadék függvényében változik (főként hegy- és domvidéken), az időszakos 

csúcsokat (a többlet vízkészletet), célszerű lenne a domborzat morfológiai adottságainak 

kihasználásával a keletkezés helyének közelében megtartani és hasznosítani.  

 

A csapadéktevékenység évi menetéhez igazodó tározó-, beszivárogtató rendszer kiépítése 

ugyan csak a kisebb területek vízigényét képesek kielégíteni, azonban a térség sajátosságaihoz 

ez a rendszer jobban illeszkedik.  

 

A vízpótlási, öntözési célú tározók a nagyvizes időszakok vízkészletét képesek hosszabb, 

rövidebb ideig tározni, függően a domborzati sajátosságoktól, majd a célterületre, vagy a 

vízfolyásba visszavezetni. Az ilyen tározók esetében fontos a vízgyűjtőn belüli helyzet, 

hiszen a felsőbb szakaszokon jellemzően kevesebb vízkészlet áll rendelkezésre, így 

létesítésük a középső, alsó szakaszokon indokolt. Vízszintjük, vízkészletük (olykor 

vízminőségük is) a meteorológiai elemek változásának függvényében igen ingadozó. 

Síkvidéki területeken külön figyelmet kell fordítani a belvízi elöntések során felhalmozódó 

vízkészletek hasznosítására, hiszen a vízgyűjtőn ez a jelenség meglehetősen gyakran okoz 

problémákat. 

 

 

Síkvidéki területeken a belvíz hasznosítása még nyújt potenciált, azonban az utóbbi években 

a jelenség gyakorisága, összefüggésben a klímaváltozással, csökkent. 

A vízgyűjtő egyes részein, a belvíz mennyiségéből fakadóan, a tározás alkalmazása 

kézenfekvő megoldásnak látszik, de csak éven belüli tározás oldható meg gazdaságosan, a 

többéves tározás során a víz nagy része a párolgási veszteségek miatt elvész, mivel a 

belvíztározókban a vízmélység reálisan 1-2 m-nél nagyobbra nem tervezhető, ezért a 
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párolgási veszteség aránya nagyon magas. A tározás végrehajtható mederben, megfelelő 

üzemrend kialakításával, illetve oldaltározók kiépítésével. 

 

A tározás alkalmazásával növelhető a keletkező belvizek felhasználásának aránya, a 

belvízelvezető rendszerekbe közbeiktatott tározó segítségével a tavaszi időszakban keletkező 

belvíztömeg évszakos tározása a később jelentkező vízigényeket segíthet kielégíteni, itt 

azonban a vízminőségi kérdések megfelelő kezelése kiemelt jelentőségű. Összességében a 

tavasszal keletkező, időszakos víztöbblet megtartása a kora nyári időszak vízhiányát 

enyhítheti.  

A helyi belvízgazdálkodás bevezetése, a gazdálkodó szerepvállalása nélkül nehezen 

valósítható meg, ezért a kárenyhítést egyes területeken sokkal precízebben, hangsúlyosabban 

kellene kidolgozni. A vízgyűjtő alapú tározás hierarchiáját tekintve helyi, vízgyűjtő és szintű 

regionális rendszereket érdemes tervezni, amelyek üzemeltetése között természetesen szoros 

kapcsolatot kell létesíteni, növelve a térség belvízbiztonságát.  

 

A tározás alkalmazása esetén számolni kell a belvíz minőségének, amely egyébként is 

problematikus, (további) romlásával, egyrészt a nagyfokú bepárlódás miatt, másrészt a 

talajból való sók kioldódása miatt.  

A belvíz minőségére jellemző az általában nagyobb sótartalom és azon belül a Na
+
 sók 

magasabb aránya. Ezért a belvízzel való öntözés a talaj elszikesedéséhez vagy romlásához 

vezethet és a növényzet számára is kedvezőtlenebbé válnak a talajviszonyok. Az ilyen jellegű 

felhasználás előtt és alatt, részletes vizsgálatok szükségesek, amelyek megakadályozzák a 

káros hatások kialakulását. Ezt a hatást mérsékli, illetve megszünteti a már említett 

folyóvízzel történő hígítás. A minőségi problémák kezelésének egyik módja lehet, a rét, 

legelő művelési ágú területeken való alkalmazás. 

 

A felszín alatti rétegekben történő tározás esetén a légkörtől elszigetelten tározható a készlet, 

azonban ennek nincs kidolgozott hazai technológiája, a szivárogtató rendszerek, nyelőkutak 

létesítése a talajvízdúsítás lehetőségét teremtené meg. Ezen módszerek egyelőre hazai 

viszonylatban csak elviek, azonban a keletkező vízkészlet megtartása érdekében kidolgozásuk 

és alkalmazásuk halaszthatatlan feladat. 

 

A belvizek öntözési célú használatára elviekben van lehetőség, a hazai öntözés történetében 

erre volt korábban példa. A belvizeket hagyományosan felületi öntözési módszerrel, azaz 

árasztásos eljárással használták fel korábban, főleg gyepek (rét, legelők) öntözésére, ez 

napjainkra teljesen megszűnt, egyrészt a felületi öntözési módszereket felváltotta az esőszerű 

öntözési mód, amely belvízhasznosítás esetén egyrészt drága, másrészt a belvíz 

hordalékossága miatt sem alkalmazható (a berendezések tönkremenetele gyorsabb). Ezen 

lehet ugyan segíteni a hordalék kiülepítésével, talajon keresztüli szűréssel, de ez tovább 

növelné a költségeket.  
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A hasznosítást illetően elég sok korlátozó tényező akadályozza a belvizek szakszerű és 

nagyobb arányú felhasználását. Az egyik probléma, hogy a belvíz mennyisége, más szóval 

készlete, nagyon nagy ingadozást mutat (az éves lefolyás síkvidéken 10-30 mm között 

ingadozik), egyes években szinte egyáltalán nem képződik belvíz, tehát ilyenkor az 

öntözőberendezéseket, öntözőtelepeket nem lehetne belvízzel ellátni, más években viszont 

öntözés nélkül is a túlzott talajnedvesség, a káros vízbőség okoz gondot és ennek csökkentése 

a fő feladat. Mindezek ellenére a belvíz öntözéssel való hasznosítása vizsgálandó lehetőség, 

mert az úgynevezett intézményes öntözővíz ellátáshoz képest (a folyók vízkészletére 

alapozott) jóval olcsóbb megoldást kínálna, abban az esetben, ha az öntözőberendezéseket is 

igyekszünk a lehető legegyszerűbben kialakítani, illetve megválasztani. 

A vízkészlet nagymértékű ingadozása miatt, természetközeli gazdálkodási módok támogatása 

alapozható erre az időszakos többletre (őshonos fák öntözése, nádgazdálkodás, gyepterületek 

arányának növelése). Intenzív mezőgazdasági tevékenyésg fejlesztése nem reális a nagyfokú 

bizonytalanság miatt. A mélyebb fekvésű területeken, semlyékeben a belvizek felhasználására 

kiváló lehetőség nyílik, ezek kellőképpen toleránsak a víz minőségét illetően, a korábbi 

vízjárta helyek tározási célú hasznosítása, a vízmegőrzések potenciális helyszínei. Ezek újbóli 

aktívvá tétele érdekében szükséges műszaki beavatkozásokat célszerű megtervezni és 

elvégezni, a vízkormányzáshoz szükséges műveket módosítani, kiépíteni. 

Az öntözést tekintve az árasztásos módszer alkalmazása egyszerűbb és gazdaságosabb. 

A belvízkészlet hasznosítása rendelkezik potenciállal, a helyi és regionális szintű készletek 

használatának ösztönzése nemcsak gazdasági hasznot jelentene, hanem kedvezőbb ökológiai 

állapotokat is létrehozna. Jó példa a belvizek halászati, rekreációs (horgászati) célú 

hasznosítása, melyek jellemzően tavakhoz, tározókhoz köthetők, szélesebb körben való 

alkalmazásuk segítheti a vízkészletek megőrzését, ugyanakkor a vízminőséggel kapcsolatos 

problémák is előtérbe kerülhetnek.  

Összességében a belvizek gondos hasznosítása segíthetné a felszíni vizek vízjárásában 

tapasztalható ingadozások kiegyenlítését, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi állapotának 

stabilizálását, a vizes élőhelyek száma növelését. 

 

 

A természeti környezetben rejlő lehetőségek mellett a települések területére hulló csapadék 

gondosabb használatára nagyobb figyelmet kellene fordítani. A megfelelő települési 

csapadékvíz-gazdálkodás célja kettős, segít helyben tartani a vízkészletet, ezáltal kedvezőbb 

mikroklimatikus állapotokat eredményez, másrészt a vízelvezető rendszerek egyidejű 

terhelése mérsékelhető. E két fő cél mellett még számos kapcsolódó lehetőséget lehet 

vizsgálni (rekreáció, környezettudatosság fejlesztése stb.), jelen esetben csak a vízhiánnyal 

kapcsolatos összefüggésekre fókuszálunk. A belterületi vízgazdálkodás hazai gyakorlata 

elmaradást mutat, leginkább az elvezetés élvez prioritást, holott a nagy beépítési arányból 

fakadóan az összegyülekezési idő rövid a lefolyási hányad magas, így szükség lenne a 

pufferképesség növelésére. A klímaváltozás tükrében különösen fontos lenne a csapadékvíz 

megőrzése. Az épített környezetben keletkező és ott megőrzésre kerülő természetes eredetű 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 231 

 

vizek értéke egyre nagyobb lesz, hiszen a városi hősziget effektus egyre élhetetlenebbé tesz 

településeket, ezt tovább fokozhatja a csapadéknetes időszakok hosszának növekedése és az 

ezzel összefüggő jelenségek egyre gyakoribb megjelenése (levegőminőség, szálló por, 

degradálódó zöldfelületek stb.).  

Vízügyi szempontból a települési vízgazdálkodás folyamatos átalakítását kell támogatni, 

olyan intézkedéseket kidolgozni, amelyek lehetővé teszik a települések bel- és külterületén 

lévő tározók, elválasztott vízvezető rendszerek kialakítását, ezzel segítve az időszakos 

csapadéktöbblet helyben tartását és használatát. A témakör komplexitása és volumene miatt a 

további részletes kidolgozást itt nem tesszük közzé. 

 

 

Vízgazdálkodási szempontból az egyik legnagyobb megoldandó feladat (és egyben potenciál 

is!), a különböző emberi tevékenységek során keletkező használtvizek újrahasznosításának 

kérdésköre. Nemcsak a vízhiány elleni védekezés, sokkal inkább a fenntarthatóság teszi 

szükségessé a jelenlegi gyakorlat megváltoztatását, de az ország számos térségében nyújtana 

reális, hozzáférhető készletet a vízhiányos időszakok mérséklésére. Előnye sok esetben, hogy 

szinte mindenhol helyben van. 

A kommunális és ipari célra kitermelt vizek jelentős hányadából szennyvíz keletkezik, amely 

végül valamely befogadóba kerül elhelyezésre. A legnagyobb kérdés ebből a szempontból, 

hogy a több ezer, vagy tízezer évvel ezelőtt keletkezett fosszilis vizeket (döntően a lakossági 

ivóvízellátást szolgáló készletek) hogyan lehetne hatékonyabban hasznosítani? 

A településeken keletkező évi több millió m
3 

kommunális és ipari szennyvíz felhasználható, 

újrahasznosítható vízkészletet jelent(ene), ennek feltétele a megfelelő gyűjtés, méginkább 

tisztítás. Jelenleg csupán a használtvizek egy igen kis része kerül vissza a talajba (nem 

tervezett módon), zöme a felszíni vízrendszereken keresztül jut a folyókba, majd ez az értékes 

készlet kihasználatlanul hagyja el az országot. Ez azért is káros, mert a kitermelés, köztes 

használat, gyűjtés, tisztítás során olyan víz birtokában vagyunk, amely gazdasági értelemben 

véve drága, újbóli keletkezés szempontjából felbecsülhetetlen értékű. 

A „szürke” vizek hasznosíthatósága azonban nem egyszerű, legfontosabb kérdései annak 

minőségével vannak összefüggésben.  

 

A legegyszerűbben az alábbiak szerint csoportosíthatók:  

 egészségügyi korlátozás nélkül hasznosítható 

 egészségügyi korlátozással hasznosítható 

 mezőgazdaságilag nem hasznosítható, de talajrendszerben elhelyezhető (szikkasztás 

útján) 

 nem hasznosítható 

 

A minőségi mutatókat illetően a használtvizeket leginkább az alábbi paraméterekkel lehet 

leírni: 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 232 

 

 - hőmérséklet, pH, lúgosság, BOI5, KOI 

 - ásványi összetevők (anionok, kationok, káros sótartalom) 

 - növényi tápanyagok (N, P, K, Ca) 

 - száraz- és szervesanyag tartalom 

 - nehézfémek, detergensek, 

 - mikróbák 

 

Egy adott területen a tisztított használtvizek újrahasznosítása az alábbi szempontok 

figyelembe vételét igényli (a már leírt vízminőségi kérdéseken túl!): 

 a felhasználás gazdaságossága szempontjából elfogadható legkisebb kibocsátott napi 

vízmennyiség; 

 a jelenleg rendelkezésre álló, felhasználható másodlagos vízkészletek mértéke; 

 a megfelelő csatornahálózat, szennyvíztisztító kapacitás kiépítése esetén figyelembe 

vehető másodlagos vízkészletek mértéke; 

 

A hasznosítás több céllal történhet, erre vonatkozóan már az 1970-es évektől kezdődően 

számos kísérlet, vizsgálat zajlott.  

 

 rétöntözés 

 energia növények termesztése 

 talajvíz dúsítás (kizárólag megfelelő tisztítás mellett) 

 ökológiai vízpótlás 

 

A hasznosítás során különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra: 

 az érkező és távozó vízmennyiségek egyensúlya 

 a káros sófelhalmozódás elkerülése a gyökérzónában 

 káros változás elkerülése a felszín közeli vízkészletben 

 a szervesanyag terhelés és az ökológiai rendszer lebontóképességének egyensúlyban 

tartása 

 a kivitt növényi tápanyagok és a termesztett növények tápanyagigényének egyensúlya 

 a toxikus anyagok káros felhalmozódásának elkerülése (nehézfémek) 

 

Kiemelten fontos, hogy a „szennyvízhasznosítást” nem lehet a „szennyvíz-elhelyezési” 

tevékenységként értelmezni! A szennyvízelhelyezés, ugyanis a szennyvíztisztítás egy 

lehetséges változata, amely állandó felvevő kapacitást igényel, s ez a technológia nem 

illeszthető a legtöbb újrahasznosítási folyamatba.  

 

A jelenlegi tapasztalat az, hogy a tisztított használtvizek felhasználhatóságának lényeges 

kritériuma a minőségi követelmények teljesítése, nem ideális. A szennyvíztisztító telepeken a 
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befolyó nyers szennyvizekre önkontroll keretében, a kibocsátott, tisztított szennyvizekre, 

részben önkontroll, részben hatósági ellenőrzés keretében folyamatos minőségi ellenőrzés 

történik. A minőségi vizsgálatok célja egyrészt az esetleges haváriaszerű káros befolyó 

szennyezőanyagok felderítése, másrészt a telep tisztítási hatásfokának ellenőrzése, végül a 

befogadók terhelhetőségére vonatkozó komponensek meghatározása. Az alkalmazott 

vizsgálatok nem elégségesek ahhoz, hogy egyértelműen el lehessen bírálni a kibocsátott víz 

felhasználásra való alkalmasságát, a víz minősítése ugyanis a tisztított szennyvíztől 

jelentősen eltérő kémiai jellemzők alapján történik, és az azonos komponensek esetében is 

(például a nehézfémeknél) a minősített határértékek többnyire különböznek. 

A VGT szempontjából kiemelkedő ökológiai célú vízhasználatok esetén a másodlagos 

vízkészletek vízminőségével szembeni követelmények egyértelműbbek és szigorúbbak. 

Általános érvényű kívánalomként megállapítható, hogy ilyen esetekben vízpótlásra kizárólag 

a tisztított (mechanikai és biológiai tisztítási fokozatokon keresztül vezetett) szennyvizek 

használhatók. A víz nem tartalmazhat toxikus nehézfémeket és egyéb toxikus szervetlen és 

szerves vegyületeket (pl. növényvédőszerek hatóanyagai). Szükség esetén a tisztított 

szennyvizeket még további biológiai kezelésnek (szerves anyagok biodegradációja) kell 

alávetni például a tározás feltételeinek javítása érdekében. Ez növeli a fajlagos költségeket, 

akár a tározók építése, akár a kezelés következtében. 

 

Jól látható, hogy a jövőben vízhiány elleni hatékony beavatkozások egyik alapja lehet a 

használtvizekben rejlő potenciál jobb kiaknázása, azonban ennek széleskörű alkalmazásához 

számos feladatot el kell végezni. Előfordulhat, hogy ma még drágának tartjuk a megfelelő 

tisztítási fokozat kiépítését, ám idővel, a megújuló energiák biztosította lehetőségek 

alkalmazásával, valamint a vízkészletek időbeli rendelkezésre állásának szűkülésével ez a 

szemlélet gyorsan megváltozhat. A kedvezőtlen hatások rávilágíthatnak arra, hogy az év során 

értékes készletek mennek veszendőbe akár olyan vízgyűjtőkön is, ahová csak rendkívül 

költségesen és csak jelentős műszaki beavatkozásokkal (tájátalakításokkal) juttathatunk életet 

jelentő vizet. 

 

 

7.4.3  A vízpótlás nyújtotta lehetőségek a vízhiány elleni védekezésben 

vízgazdálkodási aspektusai (öntözés támogatása) 

 

Miután az öntözés nem vízgazdálkodási, hanem agrotechnikai beavatkozás, így annak 

feltételeit ebben a fejezetben nem tárgyaljuk, inkább a vízügyi vonatkozású feladatokra 

koncentrálunk.  

Az öntözéssel kapcsolatos legfontosabb elvárás, hogy az öntözést végző hozzájusson a 

megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészlethez. A megfelelő színvonalú öntözéses 

gazdálkodáshoz a vízgazdálkodási infrastruktúrának is megfelelőnek kell lennie, azaz a 

felmerülő igényeket ki kell tudni elégítenie, így a főművi vízkivételek, vízkormányzó művek 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 234 

 

megléte, állapota, kapacitása alapjaiban határozza meg a rövid-, közép- és hosszú távú 

fejlesztési lehetőségeket.  

Megfelelően kiépített főművek nélkül a szükséges öntözővíz eljuttatása nem lehetséges a 

vízfelhasználási pontokig. Fontos, hogy a már kiépített hálózati elemek fenntartása 

biztosított legyen, hiszen a munkák elmaradásával a rendszer vízszállító kapacitása csökken.  

A jelenleg üzemelő rendszerek több mint 90 %-a az 1980-as évek végét megelőzően épült, 

kihasználtságuk nem teljes. Számos tanulmány és terv született a létrejött rendszerek 

összekapcsolását illetően, a megvalósulás azonban elmaradt.  

Világosan látszik, hogy a hazai öntözésben rejlő tartalék jelenleg nincs kihasználva, holott 

nemzetközi szinten egyre nagyobb a törekvés a termésbiztonság megfelelő szinten történő 

kialakítására. A vízügyi ágazat a rendelkezésre álló infrastruktúra üzemeltetését képes 

hatékonyan végezni, az egyidejű igények egyelőre kezelhetőek. A meglévő főművi 

rendszereken túl előbb-utóbb szükség lesz a kapacitások bővítésére, illetve új hálózati elemek 

kialakítására, ezzel összefüggésben az erősen módosított víztestek száma növekedhet. A 

jövőbeli tervezés elemei lehetnek olyan természetközeli megoldások, amelyek tájba történő 

illesztése sokkal könnyebb (számos nemzetközi példa van erre), üzemeltetésük során a 

megújuló energiaforrások alkalmazása megoldható.  

 

A további fejlesztéseket úgy kell megtervezni, hogy az egyidejű vízigényeket biztonsággal 

ki lehessen elégíteni. A kettős működésű (reverzibilis) rendszerek tervezése során figyelembe 

kell venni az azonos időben jelentkező különböző igényeket (a belvíz elvezetés és öntözővíz 

szolgáltatás), amelyek összehangolásra törekedni kell. Az ilyen esetekben a mennyiségi és 

minőségi elemzések segíthetik a helyi vízkészletek jobb kihasználását.  

 

A vízgazdálkodás öntözéssel kapcsolatos tevékenységének VGT célkitűzéseivel való 

kompatibilitása fontos kérdés, hiszen nemcsak a vízfolyás irányát, hanem annak vízjárási 

sajátosságait is teljesen felülírja, ugyanakkor a gazdasági vonatkozású kérdések magasabb 

prioritást élveznek. Az intenzív gazdálkodással összefüggő emberi tevékenységek hatása 

mérsékelhető lenne, ha az ökológia is aktív szereplőjévé válna és kiaknázná az időszakosan 

megjelenő víz nyújtotta lehetőségeket. Nem szabad elfelejteni, ahol a víz jelen van, ott a már 

meglévő természeti értékek védelmére, illetve új ökoszisztémák kialakulására is lehetőség 

nyílik.  

 

 

7.4.4  A vízgazdálkodással közvetlenül nem összefüggő intézkedések összefoglalása  

 

Nyilvánvaló, hogy a vízhiány elleni védekezésben több szektor érintett és az előttünk álló 

konfliktusok kezelésében jelentős szerep hárul minden résztvevőre. Célunk, hogy áttekintsük 

milyen lehetőségek állnak jelenleg rendelkezésre, azonban a részletes elemzést nem végzünk, 

mert olykor egy-egy pontnak is külön szakirodalma van. Fókuszban természetesen a talajok, 

mint a legnagyobb víztartó közeg, művelésével intenzíven foglalkozó ágazat, az agrárium 
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van, hiszen nemcsak mint vizet felhasználó, hanem annak megőrzésében aktívan résztvevő, 

nagy hagyományokkal bíró szereplőről van szó. 

A felsorolás igyekszik a kisebb mértékű beavatkozásoktól haladni az egyre nagyobb hatást 

kiváltó intézkedések felé.  

 

AGRÁR-(VIDÉK)FEJLESZTÉS 

 

 Termőhelyi adottságoknak megfelelő birtokszerkezet kialakítása és kultúra 

kiválasztása (szárazgazdálkodás lehetőségeinek vizsgálata), 

 A termelési és feldolgozási technológia korszerűsítése, a talaj pufferképességének 

javítása a megfelelő agrotechnika alkalmazása, 

 A biogazdálkodás fejlesztése, 

 Mezőgazdasági és erdészeti termékek energianyerési célú hasznosítása, 

energiaültetvények belvízzel érintett területeken, tisztított használtvizek 

hasznosítása 

 Biomassza hasznosítás és kiszolgáló háttériparának kialakítása  

 Együttműködésben megvalósuló agrár- és élelmiszer-feldolgozói fejlesztések 

tanyasi térségekben 

 Komplex kisgazdasági, tanyás-gazdálkodás fejlesztés 

 Agrár-technológiai- és termékfejlesztés 

 Együttműködő csoportok hálózatának kialakítása, fejlesztése 

 Az önözés infrastruktúrájának tervezése, kiépítése, üzemméret optimalizálása (lásd 

részletesen a következő fejezetben) 

 

Elegendő vízkészlet nélkül, megoldást jelenthet a szárazgazdálkodásban rejlő lehetőségek 

kiaknázása. A szárazgazdálkodás lehetőségei kétségkívül nincsenek még teljesen 

kihasználva. Erre irányulóan célprogram is indult amely eredményei biztatóak. Többek között 

megkezdődött a szárazságtűrő növényfajok és fajták kiválasztása (mintegy 200 fajtáról van 

szó), ezek ajánlása, a speciális (vízmegőrző) agrotechnikai módszerek elterjesztése stb.. Látni 

kell azonban, hogy szárazgazdálkodással csak bizonyos korlátok között folytatható a 

növénytermesztés, hiszen pl. a zöldség- és gyümölcstermesztés számára nélkülözhetetlen az 

öntözővíz, különösen akkor, ha garantált mennyiségű és minőségű terméket akarunk 

előállítani és értékesíteni, akár hazai, akár külföldi piacon. 

 

Az adaptív szemléletű agrárintézkedések számottevően képesek befolyásolni a megjelenő 

vízigényeket. Ott, ahol a vízpótlás kevésbé alkalmazható (készlethiány, gazdasági mutatók), a 

szárazságtűrő fajták alkalmazásával, is jó eredmények érhetők el. Ezen fajták 

szárazgazdálkodásban való alkalmazásával a terméskiesés csökkenthető, minőségi 

mezőgazdasági termék állítható elő.  
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A víztől való távolság növekedésével a gabonatermesztés feltételei egyre kedvezőtlenebbek, 

illetve korlátozottabbak, különös figyelmet kell fordítani a rövidebb tenyészidejű kultúrák 

alkalmazására. Ez gyakran az egész termelési szerkezet átalakítását maga után vonhatja.  

Szántóföldi kultúrák esetén (kukorica, búza, napraforgó, repce stb.) a nagytáblás gazdálkodás 

a domináns, ennélfogva különösen fontos a szárazgazdálkodás nyújtotta lehetőségek 

vizsgálata.  

A szárazságtűrő fajták kiválasztásán túl az megfelelő agrotechnikai beavatkozások 

alkalmazása is segít a rentábilis termelés folytatásában. A talajművelés optimális időpontjának 

és módjának megválasztása egyrészt csökkenti a vízvesztést, másészt intenzívebbé teszi a 

beszivárgást. A megfelelő talajtakarás biztosítása és talajélet fenntartása legalább ennyire 

fontos, hiszen nemcsak a víz, hanem a szén megkötésében is rendkívüli szerepe van a 

termőtalajnak.  

Nemcsak a szárazgazdálkodásban (de ott kiemelten), hanem általában véve a mezőgazdasági 

műveléssel összefüggésben végzett tevékenységek, ismeretek nélkülözhetetlenek a talajra 

hulló csapadék legjobb hasznosításához: 

 

 A művelt terület talajainak kellő mélységű ismerete, 

 Lehetőség szerint az eketalp (vízzáró, tömörödött réteg) kialakulásának 

megelőzése, megfelelő talajmegmunkálással (mélylazítás), 

 Az agrotechnikai beavatkozások minél optimálisabb időben történő végzése, 

elkerülve a talaj szerkezetének romlását (tömörödés, erózió) 

 A talaj szerkezetének megőrzése (forgatás elkerülése, no till gazdálkodás), 

 Talaj felszínének megfelelő gondozása, vízvesztés megakadályozása, felszíntakarás 

kialakítása, az szélerózió megakadályozása,  

 Növényi maradványok visszajuttatása a talajba, víz és szénmegkötés fokozása, 

tarlógazdálkodási ismeretek megújítása, 

 A talaj tápanyagpótlása, a talajerő megőrzése, az előírások betartása a jó kondíció 

megőrzése érdekében 

 

 

FÖLDHASZNÁLAT 

 

A természeti táj átalakítása az ember megjelenésével elkezdődött és mindig úgy változott, 

ahogyan igényei megkívánták. A hazai adatok jól igazolják, hogy jelenleg a szántóföldi 

művelés uralkodó, olykor azokon a helyeken is, ahol ennek létjogosultsága vitatott. Fontos 

lenne lehatárolni és a szerkezetváltást végrehajtani ott, ahol kimutathatóan rosszak a 

mezőgazdasági művelés alapfeltételei és új, a természeti viszonyokhoz sokkal inkább 

alkalmazkodó földhasználatot támogatni. 

A földhasználat változással kapcsolatos intézkedések természetesen hatással vannak a 

vízgazdálkodás, így a vízhiány feltételeinek alakulására is: 
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 Környezeti adottságokhoz, illetve azok megváltozásához alkalmazkodó 

földhasználat kialakítása, figyelembe véve a fejlesztési elképzeléseket, helyi 

igényeket, 

 A vízkészlet megőrzését, tározását támogató fölhasználat kialakítása, a gazdálkodó 

érdekeltté tétele, az agrotechnikai jó gyakorlat széleskörű ismertetése és 

alkalmazásának ösztönzése, 

 Szántó - gyep művelési ág váltás vízjárta területek, víztározók esetén  

 Szántó - gazdasági célú erdő konverzió (használtvizek újrahasznosítása)  

 Termelési szerkezet váltás szántóterületeken, megfelelő kultúra kiválasztása 

 Természetvédelmi célú földhasználat váltások, mozaikosság növelése 

 Extenzív irányú, védett területeket érintő konverziók sekély vízvisszatartási 

helyeken 

 Tulajdonviszonyok rendezése, a fejlesztési hajlam ösztönzése 

 

 

 

TERMÉSZETVÉDELEM 

 

A természeti környezet állapotának megőrzése igazi kihívás a klímaváltozás hatásainak 

függésében. A globális felmelegedés nélkül is jelentős erőfeszítéséket igényelne a hazai 

értékek megóvása, mert az élelmiszer előállítás fokozása nehezíti az érdekérvényesítést. A 

számos tényezőtől függő ökológiai rendszerek szintén a vízért folyó küzdelem résztvevői, 

éppen ezért kell biztosítani (támogatni, ösztönözni) a művelésre kevésbé alkalmas területek 

visszahódítását, mert ezek a térszínek a víz megőrzésében kulcsfontosságú szerepet töltenek 

be. Konszenzusra kell jutnia az egyes szakterületeknek a vízhasználatokat illetően, s 

elfogadni, hogy a víz természetes útja mentén biztosítani kell a természeti környezet 

sokszínűségének megőrzését, az élőhelyek közötti minél jobb kapcsolat kialakítását.  

 

 Védett területek ökológiai vízigénnyel kapcsolatos (mennyiségi és minőségi) 

követelményeinek (idő- és térbeli) meghatározása,  

 Vízjárta területek átalakításának támogatása, gyep-, rét gazdálkodás kialakítása, 

 Mozaikosság növelése, a vízvisszatartás támogatása, 

 Új vizes élőhelyek létrehozása, a megfelelően tisztított szürkevizek 

újrahasznosításával. 
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7.5 Jelentős beavatkozással járó intézkedések, az öntözés szerepe a vízhiány elleni 

védekezésben 

 

A vízhiány elleni védekezés egyik kulcsfontosságú eleme az öntözés, amely ugyan nem 

vízgazdálkodási beavatkozás, azonban attól rendkívüli mértékben függő tevékenység. Az 

intézkedések között külön fejezetet szántunk neki, egyértelműen az intenzív, jelentős 

beavatkozások közé sorolható intézkedés. Célja jellemzően a kultúrnövényekben keletkező 

károk megelőzése, megakadályozása. A hazai öntözés múltjáról, az öntözési módszerekről 

tucatnyi kiváló szakkönyv készült, így azt érdemben nem tárgyaljuk.  

 

A hazai öntözésfejlesztésének egyik legfontosabb alapja (és egyben korlátja is) a felszíni 

vízkészlet megléte, illetve annak reális távolságon belül való elhelyezkedése, hiszen 

megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészlet nélkül öntözéses gazdálkodást folytatni, 

beruházást végrehajtani nem lehet. A vízminőségi kérdésekben a termeszteni kívánt kultúra és 

a talaj pufferképessége olyan meghatározó szempontok, amelyek meglehetősen szűk 

mozgásteret hagynak a gazdálkodó számára. Ezen meghatározó alapfeltételek mellett számos 

egyéb tényezőt figyelembe kell venni ahhoz, hogy az öntözés fenntartható és gazdaságos 

legyen. A jelentkező vízigényeket ennek megfelelően lehet kielégíteni az ésszerűség és a 

megtérülés szem előtt tartása mellett.  

 

Magas színvonalú öntözéses gazdálkodás kialakításához rendezett jogi viszonyok 

(földtulajdon, használati bérlet) és megfelelő üzemméret, továbbá alkalmas birtokszerkezet 

szükséges.  

A táblaméretek a nagyüzemek felbomlásával kedvezőtlenül alakultak, a tulajdonviszonyok a 

meglévő infrastruktúrát feldarabolták, ennek újbóli egyesítése csak a tulajdonosok érdekeltté 

tételével valósítható meg. Az „üzemi tábla”, amely a fejlesztés legkisebb eleme, elméletileg 

olyan egységes gazdálkodási és vízháztartási egység, amelynek kialakítása során a 

természetes határokat (domborzati sajátosságok), a vízrendezési elemeket (csatorna, töltés, 

tározó stb.), az úthálózatot, talajadottságokat stb. egyaránt figyelembe kell venni. A 

táblaméretet tekintve, a 30 ha alattiak a kertészeti kultúrákra alapozott öntözésre, míg a 30 ha-

nál nagyobbak az intenzív szántóföldi kultúrák öntözéses termesztésére alkalmasak. Az 

optimális üzemméret kialakítása tehát költséghatékonysági szempontból nélkülözhetetlen. 

Kisbirtokok esetében ösztönözni kell az együttműködést, a termelési integráció 

megteremtését, amelyhez a jogszabályi hátteret, irányítói-, támogató rendszert ki kell 

alakítani.  

 

Az üzemméret mellett a birtokszerkezet is befolyásolhatja az öntözés fejlesztését, a 

jelenlegi szerkezet nem felel meg az öntözés alapvető területi igényének, a mezőgazdasági 

parcellák kis mérete és nagy száma nehezíti az üzemeltetést. A szántóföldi öntözésben 

elterjedt esőztető technológiák mellett, a jelenlegi költség-jövedelem viszonyok között a 
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csévélődobos öntözőberendezéssel 50-70 ha, a Lineár típusú öntözőberendezéssel ennek 

kétszerese 100-140 ha az egy berendezéssel megöntözhető terület mérete. Az 

öntözésszervezés során a táblaméret és az öntözni kívánt táblák koncentrált elhelyezése nyújt 

előnyöket. Az optimális üzemi méret a költségek csökkentését segíti elő, így a közepes méretű 

gazdaságok összefogására van szükség a hatékony öntözéshez. 

 

Fontos szempont továbbá, hogy az öntözéses gazdálkodást folytató tulajdonosi joggal 

rendelkezzen, ez növeli a szerepvállalást és a megfelelő üzemeltetést, a bérlői jogkör magában 

hordozza a bizonytalanságot, amely fékezi a beruházási hajlandóságot. Amennyiben a 

termőföld tulajdonjoga mégsem a gazdálkodóé, úgy törekedni kell a tartós bérlet (minimum 

20 év) megkötésére, kívánatos a nagyobb egybefüggő terület, ezzel a beruházás 

megtérülésének feltételei megteremthetők. 

 

A központi, állami szerepvállalás nemcsak a fejlesztések, hanem az üzemeltetés terén is 

kiemelt feladat, amelyet nemcsak a gazdálkodás kezdeti szakaszában szükséges folytatni. A 

mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz szükséges infrastruktúra kiépítése jelentős költséggel jár, a 

berendezések magas ára, a beruházók tőkehiánya lassítja a fejlesztési folyamatot. Az állami 

szerepvállalás alternatív módja lehet az engedélyeztetési eljárások egyszerűsítése, és hatósági 

díjainak mérséklése, az ÁFA arányának csökkentése. Az öntözési támogatásokat célzottan 

kell felhasználni, ellenkező esetben a túlzott arányú dotáció alkalmazása ellentétesen is hathat, 

visszaélésre sarkallhat, ezért a pazarlás elkerülése érdekében a megfelelő szabályozást ki kell 

dolgozni. Az öntözésfejlesztést szakmailag megalapozott támogatáspolitika kidolgozása 

kell megelőzze. A központi szerepvállalás másik ága az öntözéses gazdálkodók szakmai 

segítése, az üzemeltetéshez szükséges tudás és tapasztalatok átadása, oktatás szervezése. 

 

Az öntözéses gazdálkodás tartós művelésének alapja a gazdasági stabilitás, amely nélkül az 

öntözés fenntarthatósága és megtérülése bizonytalanná válik. A tevékenység teljes 

költségének viszonylag nagy hányada minden évben jelentkezik, még akkor is, ha a 

berendezett területre nem kerül kijuttatásra öntözővíz, ugyanis a kiépített művek fenntartása 

viszonylag magas. A gazdasági stabilitás megfelelő felvevőpiacot feltételez, így a bevételek 

elmaradásának kockázata alacsony. A gazdasági stabilitás továbbá biztosíthatja a megfelelő 

műszaki színvonalat és az üzemeltetéséhez szükséges szaktudást is.  

 

Hatékony, magas színvonalú öntözéses gazdálkodás korszerű vízgazdálkodási 

infrastruktúra nélkül nem végezhető. Minden esetben törekedni kell a víz és 

energiatakarékos megoldások, technológiák használatára. A korábban leírtak mind a meglévő, 

mind a későbbi fejlesztések esetén alkalmazandó elvek!  

 

Az öntözési tevékenység tervszerű, okszerű végzéséhez fontos a szabályozási háttér 

kidolgozása, megismertetése és annak elfogadtatása a gazdálkodókkal. A konfliktusok 

megfelelő szinten történő kezelése érdekében a víz használatával összefüggő jogszabályok 



4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.15. 

TEL : (42) 500 521 FAX: (42) 500 522 

E-mail: illeslajos@environ.hu 

VIZITERV Environ Kft. 

 

 

Átfogó elemzések  Oldal 240 

 

alkotásakor az érdekeltek bevonására szükség van, az érintett társadalom széleskörű 

tájékoztatása elengedhetetlen. 
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ÖSSZEGZÉS 

A vízhasználók (vízgazdálkodás, mezőgazdaság, természetvédelem, ipar, területfejlesztés 

stb.), szempontjai általában eltérnek egymástól, az összekötő kapocs a víz, amely természeti 

elem fenntartható használata nélkül sem önállóan sem együtt nincs igazi jövője a különböző 

szakterületeknek. Ennek egyik oka a globális felmelegedés, amely miatt várhatóak olyan 

változások, amelyek alapvetően befolyásolják a vízhez való hozzáférést, növelheti a külső és 

belső konfliktusokat. 

Törekedni kell arra, hogy a már meglévő gyakorlatokat úgy alakítsuk át, a jövőbeli 

fejlesztéseket úgy fogalmazzuk meg, hogy a vízhasználatot a fenntarthatóság elve hassa át. 

A fenntarthatóság elve: az erőforrások, esetünkben a vízkészlet olyan mértékű és olyan 

formában történő felhasználása, amely a hosszú távon is biztosítja az emberi életminőség 

folyamatos fejlődéséhez szükséges meglétét, figyelembe véve a környezeti, ökológiai 

változásokat. 

A vízhiány okozta károk megelőzésével, kezelésével kapcsolatban a legfontosabb teendők 

négy pontban foglalhatók össze:  

1. A helyben keletkező vízkészletek megőrzése (visszatartása és tározása) az arra 

alkalmas területeken, 

2. A vízgyűjtőkön keletkező tisztított használtvizek újbóli hasznosítása, a szigorú 

feltételrendszerek betartása mellett, 

3. Az ún. szárazgazdálkodás lehetőségeinek maximális kihasználása, 

4. A korszerű (takarékos) öntözés vízgazdálkodási és mezőgazdasági feltételeinek 

megteremtése,  

 

A kitűzött célok elérése érdekében erősíteni kell a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, a 

természetvédelem (összességében a térségfejlesztés) összhangját, hiszen ezen ágazatok között 

kölcsönös visszahatások vannak. Ezen területek egymással párhuzamos fejlesztései a közös 

célok elérését nehezítik. Fontos, hogy a fejlesztések területi alapegysége jól körülhatárolható 

legyen, (természeti – vízgyűjtő, közigazgatási – járás), hiszen így biztosított a koordináció 

megfelelő szintje.  

 

Megfelelően előkészített és kidolgozott stratégia (intézkedés) végrehajtása eredményeként 

számottevően fokozható a vízkészletek hatékony (optimális) felhasználása, a víz mint 

erőforrás rendelkezésre állása, amelynek köszönhetően a versenyképesség (termésbiztonság 

és minőség) úgy növelhető, hogy közben a táji potenciál nem szenved kárt.  

A vízgazdálkodás tervszerű fejlesztése, miután a víz mint interdiszciplináris elem, és az 

meghatározza az intézkedések sikerét, a természeti értékeink megőrzését, a mezőgazdaság 

eredményességét, a gazdálkodás hatékonyságát és színvonalát, nemzeti érdek!  
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